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uem não gosta de ouvir um "sim"?
Todomundo,é claro. Apesar dis-

so, nós normalmente não sabemos
conquistar a aprovação de terceiros.
É o que afirma o psicólogo americano
RobertCialdini. Estudando os subter-
râneos da linguagem, Cialdini notou
que, normalmente por falhas na co-
municação, somos menos persuasivos
do que poderíamos ser. Foi pensando
nisso que ele escreveu, em parceria
com os pesquisadores Noah Goldstein
e Stevej. Martin, o livro TesíSOScien-
tifically Proven Ways to Be Persuasive
("Sim! 50 maneiras cientificamente
provadas de ser persuasivo").

A primeira arma da persuasão é
surpreendentemente simples, embora
não necessariamente fácil: gostar dos
outros. "As pessoas gostam de quem
gosta delas", diz Cialdini. É o caso de
JoeGirard, ornais bem-sucedido ven-
dedor de automóveis da história, que
entrou para o livro Guinnessdere-

cordes. Joe vendeu, ao longo de 15 anos
de carreira, mais de 13 mil veículos,
numa média de três por dia. Ern 1973,
foram 1,425 vendas. O segredo? Se-
gu ndo Cialdini, "Joe real mente se in-
teressava por seus clientes". Girard fez
um banco de dados corn o aniversário
da clientela, e lhes mandava um cartão
singelo na data: "Eu gostode você. As-
sinado, Joe".

Outra ferramenta poderosa é a da
reciprocidade. Um gesto, um telefo-
nema de apoio, são coisas que, muitas
vezes, estabelecem um longo e pro-
veitoso relacionamento. As pessoas
estão mais dispostas a dizer "sim"
para quem lhes é próximo. E isso
vale inclusive para as empresas. Um
exemplo dado pelo próprio Cialdi-
ni é o do luxuoso hotel Mandarin de
Hong Kong. Ura dos mimos comuns
dos hotéis de luxo é o dos blocos de
anotações. No Mandarin, obloco pre-
senteado vem impresso com o;nome
do hóspede no cabeçalho das pági-
nas. "Nunca deixei de recomendar o
hotel", diz Cialdini.

Na publicidade, a persuasão
também nasce muitas vezes da sim-
plicidade, como demonstra o caso da
redatora Colleen Szot, especialista
em infornerciais (área da propagan-
da que inclui os anúncios televisivos
de compra por telefone). Em 2006,
Colleen quebrou o recorde de ven-
das da máquina de exercícios físicos
NordicTrack, estabelecido em 1980.
A inovação de Colleen foi uma troca
simples de palavras: em vez da sur-
rada "Os operadores estão na linha.
Ligue já", optou por "Se os operadores
estiverem ocupados, ligue de novo.
E vamos fechar negócio". Colleen
descobriu que o maior empecilho
para a compra de um aparelho físico
era a insegurança ("Será que eu não
vou desistir e jogá-lo num canto do
quarto?"). A mensagem final era um
reconfortante lembrete de que mais
gente o estava comprando, "A persu-
asão não é uma questão de personali-
dade, mas de ciência", diz o psicólogo.
E é possível aprendê-la.
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