
 

 1 
CLIQUE AQUI e verifique se está é a versão mais atual deste Ebook. 

 

  

http://www.argumentacaopersuasiva.com.br/
http://queroconhecer.argumentacaopersuasiva.com.br/versaoatual
http://queroconhecer.argumentacaopersuasiva.com.br/versaoatual


 

 2 
CLIQUE AQUI e verifique se está é a versão mais atual deste Ebook. 

 

 Olá! Meu nome é Hilvan Santos e antes 

de qualquer coisa eu quero te dar parabéns! 

Parabéns pela iniciativa de transformar a sua 

vida e aprender um pouco mais sobre 

Argumentação Persuasiva.  

Essa é uma arte milenar, praticamente 

ignorada e desconhecida pela maioria das 

pessoas. Saber argumentar é a habilidade 

número 1 na qual todo advogado deve se 

especializar. 

Aprender a arte de persuadir é a 

diferença entre ter uma carreira milionária, 

ou sofrer eternamente, por não alcançar 

sucesso na profissão. 

  

 

 

 

 

 

 

Sobre o Autor: 

Hilvan Santos 

Especialista em 
Argumentação Persuasiva, já 
gerou mais de 40 mil reais em 
faturamento para seus clientes, 

em apenas 20 minutos. 
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VAMOS COMEÇAR COM O QUE É ARGUMENTA-

ÇÃO PERSUASIVA? Por que ela faz tanta diferença 

para os advogados profissionais? 

Você já imaginou como seria sua vida se tivesse o poder de 

conseguir qualquer coisa, de qualquer pessoa, a qualquer momento? 

Eu sei que nem todas as pessoas tem a habilidade de convencer, o 

que é um problema quando saímos da faculdade, pois a capacidade de 

influenciar pessoas é essencial para obter sucesso na advocacia. 

Por isso, é muito importante perceber e fazer algo para mudar isso 

ainda na faculdade. 

A cada exame de ordem mais e mais profissionais chegam ao 

mercado completamente despreparados pensando que há um pote de 

ouro no final do arco íris... 

É importante que você saiba que as suas notas não valem nada na 

vida real.  

1º O Que é Argumentação Persuasiva? 
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NO MERCADO DE TRABALHO VOCÊ TERÁ O MESMO 

VALOR QUE O RESULTADO QUE TROUXER PARA O SEU 

CLIENTE! 

Nessa realidade, ao contrário do que muitas pessoas dizem, você 

não pode se dar ao luxo de errar e aprender com a experiência... 

Embora a sua formação acadêmica seja a base de tudo, se você não 

desenvolver o seu poder de persuasão, aprendendo a tornar a sua 

argumentação irresistível, dificilmente obterá sucesso profissional. 

É comum vermos estudantes brilhantes se tornarem advogados 

frustrados por não terem desenvolvido cedo a arte de argumentar 

persuasivamente. 

É ISSO O QUE EU VOU TE ENSINAR AQUI... 

Como desenvolver o seu poder de persuasão, tornando sua 

argumentação, simplesmente, irresistível. 

 

1º O Que é Argumentação Persuasiva? 

http://www.argumentacaopersuasiva.com.br/
http://queroconhecer.argumentacaopersuasiva.com.br/versaoatual
http://queroconhecer.argumentacaopersuasiva.com.br/versaoatual


 

 5 
CLIQUE AQUI e verifique se está é a versão mais atual deste Ebook. 

 

 

A melhor forma que tenho de te ajudar a fazer isso é te ensinando a 

arte de argumentar persuasivamente, que mudou a minha vida e a de 

muitas pessoas que tive a oportunidade de orientar.  

O conhecimento básico da Argumentação 

Persuasiva é capaz de contribuir de forma muito 

significativa para você desenvolver o seu poder de 

persuasão, te dando condições de tornar o seu ponto 

de vista irresistível, em muitas circunstâncias... 

O dia a dia do advogado é repleto de situações em que lhe é exigida 

a habilidade de influenciar pessoas...  

Em um país como o Brasil, em que as relações são pessoais, a 

capacidade de persuadir é ainda mais importante.  

A frase do comediante Chacrinha aplica-se como uma luva na justiça 

brasileira “quem não se comunica se trumbica”.  

 

1º O Que é Argumentação Persuasiva? 
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Por isso é importante 

que você já saia da 

faculdade, pelo menos, 

com um conhecimento 

básico da técnica de 

argumentar 

persuasivamente, 

despertando o poder de 

influenciar pessoas para 

conseguir o que deseja... 

Imagine se você pudesse fazer um download agora da experiência de 

argumentadores altamente persuasivos que estão ganhando muito 

dinheiro com a sua capacidade de influenciar pessoas.... 

Fique comigo mais um pouco e eu vou te ensinar os 5 SEGREDOS dos 

Argumentadores Altamente Persuasivos, que podem tornar a sua 

argumentação irresistível.  

1º O Que é Argumentação Persuasiva? 
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Para você entender melhor como utilizar os segredos que revelarei 

para você, eu quero conversar um pouco com você sobre a essência da 

argumentação.  

Eu vou te mostrar uma forma diferente de argumentar, que você 

não vai encontrar nos cursos presentes no mercado e que vai ser um 

diferencial na sua carreira, te tonando uma pessoa muito mais 

persuasiva. 

  

1º O Que é Argumentação Persuasiva? 
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O QUE É ARGUMENTAR DE FORMA PERSUASIVA? 

Durante muito tempo também tive muita dificuldade para 

influenciar pessoas... 

Eu acreditava que bastava ter um domínio profundo do conteúdo 

que poderia convencer qualquer pessoa. 

Então, sempre que aparecia a oportunidade de argumentar, fazia 

questão de demostrar o conhecimento que tinha do conteúdo. Eu 

pensava comigo: contra fatos não há argumentos. 

Acontece que percebi com o tempo que, às vezes, essa postura só 

fazia irritar as pessoas...  

Eu não entendia, muitas vezes, quanto mais lógicos eram para mim 

os meus argumentos, mas resistência a outra parte oferecia. 

 

 

 

2º O Que é Argumentar 

de forma Persuasiva? 
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Percebi com o tempo que essa estratégia de argumentação só 

afastava as pessoas de mim, o que me causava muita tristeza... 

Eu não sabia de uma coisa muito importante, que mudou a minha 

vida quando descobri e me fez aumentar o poder que exercia sobre as 

pessoas.  

Eu acreditava que argumentar era PROVAR algo a alguém. Veja que 

coisa interessante... 

Preste atenção no que vou te dizer agora, estou certo de que isso 

vai mudar completamente a sua forma de argumentar, trazendo 

resultados melhores. 

Eu percebi que todas as vezes em que tentava provar algo, mesmo 

que indiretamente, estava demonstrando que alguém estava errada.  

NINGUÉM GOSTA DE ESTAR ERRADO. TODAS AS 

VEZES EM QUE DEMONSTRAMOS O ERRO DE ALGUÉM, 

PODEMOS GANHAR UM ADVERSÁRIO. 

 

2º O Que é Argumentar 

de forma Persuasiva? 
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Notei que, às vezes, as pessoas resistiam aos meus argumentos 

simplesmente porque não queriam dar o braço a torcer, não queriam 

estar erradas.  

O MEU GRANDE ERRO FOI ACREDITAR QUE PODERIA 

INFLUENCIAR O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS 

PROVANDO QUE O MEU PONTO DE VISTA ESTAVA 

CERTO. 

Ao contrário, os Argumentadores Persuasivos não tentam provar 

nada a ninguém, eles aproveitam os desejos e anseios que já existem 

dentro de todos nós, influenciando as pessoas a se movimentarem na 

direção que desejam.  

Ao invés de debater e tentar provar, eles preferem conversas 

amigáveis, utilizando o seu carisma para convencer o outro do seu 

ponto de vista. 

Aliás, o seu ponto de vista é irresistível... 

 

2º 
O Que é Argumentar 

de forma Persuasiva? 
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As pessoas terminam atendendo aos seus pedidos porque querem, às 

vezes nem percebem que lhe estão fazendo um favor... 

Estou certo de que conhece pessoas assim e talvez nunca tenha 

prestado atenção. Mas agora, você já pode começar a perceber o 

quanto são influentes e habilidosas para conseguir o que desejam... 

Se você quiser saber mais sobre isso, continue a leitura... 

  

2º 
O Que é Argumentar 

de forma Persuasiva? 
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QUAL O DIFERENCIAL DESSA FORMA DE 

ARGUMENTAR? 

O mais incrível dessa forma de argumentar é que você vai conseguir 

convencer as pessoas a fazerem o que você deseja, de bom grado.  

ARGUMENTAÇÃO PERSUASIVA É A ARTE DE 

INFLUENCIAR PESSOAS, ATRAVÉS DE UMA CONVERSA 

AMIGÁVEL, A FAZER O QUE PRECISAMOS, DE BOM 

GRADO. 

Às vezes, elas nem notarão que na verdade estão lhe fazendo um 

favor... 

Além disso, um advogado especialista na arte de argumentar 

persuasivamente é um profissional altamente eficaz, capaz de 

conseguir fechar contratos milionários em pouco tempo. 

O sucesso profissional de qualquer advogado depende da sua 

habilidade de influenciar pessoas a fazerem o que ele precisa. 

3º 
Qual o diferencial dessa 

forma de argumentar? 
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Em um país como o nosso em que as relações são tão pessoais, 

aprender a argumentar de forma persuasiva é condição fundamental 

para termos uma carreira de sucesso...  

Todo advogado sabe que o impulso oficial é um mito, pois se você 

não estiver acompanhando o seu processo, se o seu cliente tiver o 

pleito deferido, não será em tempo razoável. 

Por isso, Influenciar pessoas a fazerem o que é preciso de bom 

grado é a principal habilidade que qualquer advogado de qualquer área 

deve ter. 

E o principal conteúdo que eu 

posso te recomendar para ajudar 

a desenvolver o sua habilidade 

de influenciar pessoas é o Ebook 

Argumentação Persuasiva para 

iniciantes 

  

3º 
Qual o diferencial dessa 

forma de argumentar? 
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Um Argumentador Persuasivo é alguém focado 

em resultados, que possui um profundo 

conhecimento do comportamento humano, sendo 

capaz de conseguir qualquer coisa, de qualquer 

pessoa, de bom grado. 

Existem basicamente dois tipos de argumentadores: 

O primeiro defende o seu ponto de vista com vigor, demonstrando 

através da lógica que está certo. Ele tem problemas relacionais e possui 

muita dificuldade para alcançar as suas metas. 

Do outro lado da ponte, o segundo, quase invisível, é aquele que 

prefere um caminho alternativo... 

Ele conhece a arte de manejar pessoas e conseguem o que 

precisam, de forma leve e, principalmente, com o consentimento do 

outro...  

3º 
Qual o diferencial dessa 

forma de argumentar? 
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Eles são muito influentes e carismáticos e conseguem praticamente 

tudo que desejam, sem precisar entrar em debates e comprar desgastes 

com as pessoas. 

Essa é uma habilidade muito poderosa e você vai começar a 

aprender sobre isso logo adiante com Os 5 SEGREDOS dos 

comunicadores altamente persuasivos e no Argumentação persuasiva 

para iniciantes, caso você tenha interesse em se aprofundar mais sobre 

esse assunto. 

Para descobrir como receber esse ebook clique aqui.... 

  

3º 
Qual o diferencial dessa 

forma de argumentar? 
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OS 5 SEGREDOS DOS 

ADVOGADOS ALTAMENTE PERSUASIVOS 

Primeiro Segredo: A razão vence, mas a emoção 

arrasta. Se você observar as pessoas altamente persuasivas vai 

perceber que normalmente gostamos delas. É aquele tipo de pessoas 

que quando conhecemos dizemos que é gente fina, a gente gosta de 

cara... 

Acreditem no que vou dizer, somos seres movidos pela emoção, e 

perceber isso é algo muito poderoso...  

Somente agindo com base nessa ideia você já vai se tornar muito 

mais persuasivo, conseguindo tornar os seus argumentos irresistíveis, 

em muitos contextos. 

É uma grande mentira acreditar que as pessoas serão convencidas por 

argumentos lógicos. Se você tem alguma dúvida disso, deixe eu te 

4º 
Os 5 SEGREDOS dos Advogados 

altamente persuasivo 
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perguntar uma coisa: qual foi a ultima vez que você viu uma 

propaganda apelar para a sua razão para lhe oferecer alguma coisa na 

televisão? 

Todos as propagandas utilizam as nossas emoções para nos fazer 

comprar... 

ELES ENTENDERAM QUE ESCOLHEMOS COM A 

EMOÇÃO E JUSTIFICAMOS COM A RAZÃO.  

Emoção vem do latim, emovere, que significa aquilo que move. 

Evidente que as pessoas precisam ser convencidas pela razão também, 

mas é na emoção que tudo começa... 

Os argumentadores mais persuasivos são aqueles que conseguem 

eliciar a emoção adequada para convencer as pessoas do seu ponto de 

vista...  

Portanto, se você quer convencer alguém, não apele para a sua 

razão, foque naquilo que verdadeiramente lhe trará resultado, a 

emoção.  

4º 
Os 5 SEGREDOS dos Advogados 

altamente persuasivo 
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Segundo Segredo: Desperte o interesse das 

pessoas por você. Raramente nos damos conta disso, mas em 

regra, não somos ouvidos. As pessoas fingem que estão prestando 

atenção em nós, às vezes por educação. 

É importante você saber que somente escutamos verdadeiramente 

aquelas pessoas por quem nos interessamos.  

A mãe escuta o filho porque saber o que ele pensa importa para ela.  

Agora pare para pensar um pouco se a pessoa não está te ouvindo 

verdadeiramente, como você pode persuadi-la. 

Veja como isso é importante, saber disso vai fazer com que você não 

perca tempo falando para alguém que não está te ouvindo.  

Se você identifica que não está sendo ouvido, é importante encontrar 

uma forma de despertar o interesse das pessoas. Do contrário, é perda 

de tempo... 

4º 
Os 5 SEGREDOS dos Advogados 

altamente persuasivo 
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Então, encontre algo que possua em comum com a pessoa e 

comece a falar sobre isso, pode ser uma estratégia para despertar o 

interesse das pessoas por você. Afinal, costumamos nos interessar por 

pessoas que são parecidas com a gente. 

Como deixo claro no e-book Argumentação Persuasiva para 

Inciantes se quiser persuadir, primeiro você tem que se fazer 

interessante, despertando a vontade da pessoa te ouvir... 

  

4º 
Os 5 SEGREDOS dos Advogados 

altamente persuasivo 
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Terceiro Segredo: Não tente vencer, convença. A 

maioria das pessoas pensa que argumentar é vencer o seu oponente.  

Durante muito tempo pensei dessa forma e a única coisa que 

consegui foram inimizades.  

ARGUMENTAR NÃO TEM NADA A VER COM 

TENTAR VENCER NINGUÉM. Aliás, a palavra 

convencer vem do Latin CONVENCERE, que 

significa “vencer acompanhado”.  

Isso significa que os maiores argumentadores, aqueles que fazem a 

diferença, não focam no erro. Para eles pouco importa de quem é a 

culpa ou quem está certo, o mais importante é conseguir trazer a 

pessoa para o seu lado... 

Talvez convencer seja a palavra que melhor exemplifica a ideia 

básica da Argumentação Persuasiva, influenciar pessoas a fazer o que 

precisam, de bom grado.  

4º 
Os 5 SEGREDOS dos Advogados 

altamente persuasivo 
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Pode parecer estranho por que fomos educados para acreditar que a 

melhor forma de conseguirmos as coisas é provando que estamos 

certos. Talvez, você tenha até mesmo sido premiado quando conseguiu 

provar algo. 

Então, veja que isso não é intuitivo. A nossa intuição vai pedir para 

provar, demostrar, encadear ideias lógicas para vencer o nosso 

oponente. O problema é que fazendo isso você estará somente 

argumentando, não persuadindo. 

Isso é muito poderoso e quem domina a habilidade de convencer 

destaca-se no mercado   

4º 
Os 5 SEGREDOS dos Advogados 

altamente persuasivo 
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Quarto Segredo: Desperte a confiança. Se você 

observar, perceberá que o maior gatilho da persuasão é a confiança. 

Veja que as pessoas costumam fazer qualquer coisa por quem 

acreditam.  

Nos habituamos a confiar em pessoas que parecem com a gente e 

que são congruentes. 

A CONGRUÊNCIA É A ATITUDE 

COMPORTAMENTAL DE QUEM FAZ O QUE FALA E 

FALA O QUE FAZ... 

É importante que você saiba que sem confiança não conseguimos 

convencer nem as pessoas que estão próximas de nós, como nossos 

pais ou avós. 

No e-book argumentação persuasiva para iniciantes, eu discuto em 

profundidade o gatilho da confiança, explicando que as pessoas que 

costumam enganar ou ludibriar para conseguir o que precisam são 

péssimos argumentadores. 

4º 
Os 5 SEGREDOS dos Advogados 

altamente persuasivo 
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Eles perdem a confiança, não somente de quem enganou, criando, 

com o tempo, um obstáculo intransponível para conseguir qualquer 

coisa, de qualquer pessoa. 

Desse modo, é muito importante que você faça com que as pessoas 

entendam que está sempre buscando a melhor alternativa possível para 

os dois, que não quer prejudicar... 

Isso é muito poderoso e pode fazer a diferença entre obter sucesso 

ou não em uma argumentação. 

Por isso, da próxima vez em que for tentar convencer alguém, 

busque encontrar uma forma de despertar a confiança do seu 

interlocutor. Você perceberá que o seu poder de persuasão será muito 

maior. 
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Quinto Segredo: Não procure culpados, a verdade 

não existe. Um dos maiores equívocos e que as pessoas cometem 

com frequência é se apegarem aos fatos.  

Já vi muitas negociações que poderiam ter terminado com metade do 

tempo se alongarem por que não existia acordo com relação ao que 

tinha acontecido. 

Por isso, o que vou falar aqui é muito importante, os argumentadores 

altamente persuasivos, não se apegam a fatos. Aliás, eles nem mesmo 

acreditam que exista uma verdade 

Veja que cada um constrói a sua experiência de forma muito 

particular, de tal forma que é muito difícil dizer, com certeza, quem tem 

a razão, mesmo se nos colocarmos como terceiro, imparcial. 

Por isso, é fundamental que você tenha as suas metas definidas com 

clareza quando for argumentar.  

É comum nos perdermos no processo... Se conseguirmos escrever 

no papel ou até mesmo no celular o que desejamos, corremos menos 

risco de nos perdermos em discussões que não vão contribuir para que 

possamos atingir as nossas metas...  
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Às vezes, a busca da verdade só contribui para nos distanciar dos 

nossos objetivos. Assim, seja mais esperto, e da próxima vez em que 

tiver que defender um ponto de vista, simplesmente foque no que pode 

lhe trazer resultado. 

Bom, se você começar a pensar nesses cinco segredos quando for 

argumentar, eu garanto que você já terá resultados muito bons...  

Eu garanto que você terá resultados espetaculares se começar a 

argumentar tudo que você aprendeu por aqui. 
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Agora, eu não vou mentir pra você e dizer que 

aplicar esses cinco segredos é simples e fácil, na 

prática, por que DEFINITIVAMENTE não é!  

Na verdade, depois de aplicado e aprendido tudo da Argumentação 

Persuasiva: a razão vence, mas a emoção arrasta; desperte o interesse 

das pessoas por você; não tente vencer, convença; construa confiança 

e não procure culpados - a verdade não existe; você conseguirá, 

facilmente, influenciar pessoas a fazerem o que precisam, de bom 

grado. 

Agora, para que isso aconteça, 

você precisa ter acesso a um 

conhecimento mais avançado do que 

o que eu te mostrei nesse ebook. 

É por esse motivo que eu criei 

um Ebook com o Argumentação 

Persuasiva para iniciantes, e se você 

quiser investir para se tornar um 

argumentador mais persuasivo, esse 

conhecimento é imprescindível.   
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Eu preparei um vídeo especial para te explicar exatamente como ter 

acesso a esse conteúdo e por que você não vai precisar arriscar nem 1 

real para obter esse conhecimento.  

Clique aqui para ver agora como ter sua cópia!  

Nos vemos na próxima!  

Hilvan Santos 

PS: Se você veio direto para o final do e-book para chegar rápido à 

oportunidade de adquirir um material mais avançado, este é o link que 

você deve entrar agora.  

PS 2: Se você leu todo o material e agora está pensando em qual é o 

segundo passo que você deve dar, este link é para você, clique aqui! 
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