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Como interpretar a 
linguagem corporal?

No ambiente de 

trabalho, quais são os 

principais cuidados 

que precisamos ter com 

as nossas expressões 

corporais? 

Será que a nossa linguagem 
não verbal está coerente 
com o que dizemos, por 

exemplo, durante uma reunião 
ou negociação? Um erro muito 
comum das pessoas é não pres-
tar atenção em suas próprias 
expressões e nas expressões 
de quem está ao redor no dia 
a dia. O primeiro passo para 
compreender o que o corpo 
diz é acompanhar o movimento 
da outra pessoa - é a chamada 
técnica do espelhamento. 

Nós temos cinco bilhões 
de neurônios-espelhos que 
têm uma função: espelhar 
em nosso próprio cérebro as 
ações do outro. Quando pres-
tamos atenção nas ações do 
outro, ativamos a empatia e a 
compaixão e, de forma sutil e 
elegante, seguimos a postura, 
a expressão do rosto, os movi-
mentos dos braços, o tom e o 
ritmo da voz, a forma com que 
as palavras são empregadas. 
É como se o outro estivesse 
de frente ao espelho e, com o 
surgimento de um sentimento 
de confi ança, a comunicação se 
torna mais agradável.

Ao entender esses pontos 
básicos da expressão corporal, 
fuja da superfi cialidade. Olhe 
nos olhos da pessoa com a qual 
está se comunicando para, 
assim, passar a mensagem de 
que está atento, presente na 
conversa e de que irá transmitir 
confi abilidade. Fugir do olhar 
cria um sentimento de descon-
fi ança, e isso no ambiente de 
trabalho não é nada bom.

Outra dica para desenvolver 

no seu dia a dia: exercite sorrir 
internamente. Ao fazer essa 
ação, ativamos uma parte do 
cérebro responsável por lem-
branças positivas, o que nos 
conduz a uma comunicação 
leve e confi ável. É importante, 
por exemplo, para encontrar a 
solução de um possível proble-
ma, pois passamos a mensagem 
de otimismo e segurança. 

A próxima etapa é entender 
o tom de voz. Seja fl exível e 
acompanhe o ritmo do inter-
locutor para criar sintonia e 
estabelecer empatia, uma re-
lação de proximidade. Porém, 
se a outra pessoa fala de uma 
maneira muito acelerada, dimi-
nua o seu tom para estabelecer 
outro espelhamento - assim, 
ela seguirá com o seu ritmo e 
amenizará a ansiedade. 

E a forma de se vestir? Já 
reparou que isso pode revelar 
muitas características compor-
tamentais? Se o ambiente de 
trabalho não exige roupas for-
mais, permita-se utilizar peças 
informais, porém cuidado para 
não utilizar vestimentas que 
transmitam um ar de relaxo ou 
descontração demais. Roupas 
limpas e bem passadas revelam 
uma imagem de alguém cuida-
doso e organizado. 

Claro que esses são os pontos 
mais simples para evidenciar 
uma leitura corporal. No en-
tanto, é preciso compreender 
profundamente o estado emo-
cional das pessoas para criar 
uma estrutura coerente com o 
objetivo e a proposta que de-
seja no ambiente de trabalho.

(*) - É mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. Referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas para que 
obtenham atuações brilhantes em 
suas vidas (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Festival de Inovação
Entre os próximos dias 25 e 27, no Teatro Cetip (Rua Coropé, 88, Pinhei-
ros) acontece a primeira edição do Whow! Festival de Inovação, reunindo 
workshops, sessões de experiência, debates entre as mentes mais disruptivas 
do mercado brasileiro, além de visitas guiadas e dinâmicas em mais de 70 
locais simultâneos especialmente selecionados da capital paulista em um 
circuito de três dias consecutivos. Os participantes poderão montar a sua 
própria “jornada de inspiração” instalando o aplicativo do festival ou direta-
mente no site do evento (www.whow.com.br). A agenda interativa poderá 
ser acessada de qualquer lugar, já que fi cará disponível online e offl ine. 

B - Curso para Barbeiros 
A Lunix Barber Shop, marca inovadora de cosméticos voltados à beleza 
masculina, promove no dia 7 de agosto, das 13h00 às 18h00, no Centro 
Técnico Lunix Profi ssional (Rua Cabo Estácio da Conceição, 260, metrô 
Capão Redondo), o 1º Workshop Unissex sobre “Cortes Clássicos dos 
Anos 40 e 50”. O evento será ministrado por 12 Bittencourt, da Barbearia 
Cavalera. Serão apresentadas técnicas de penteados, disfarce, cortes 
com fades e taper, além do famoso degradê. O workshop dá direito ao 
certifi cado de participação e é uma excelente oportunidade para atua-
lizar o conhecimento sobre como proporcionar aos clientes, o visual do 
momento. Mais informações tel. 5824-7105. 

C - Evento Náutico
O São Paulo Boat Show chega à 20ª edição consolidado como maior evento 
náutico indoor da América Latina, e acontecerá no São Paulo Expo - mais 
moderno centro de convenções da cidade - de 21 a 26 de setembro, prome-
tendo apresentar as principais novidades do setor. Este ano, os visitantes 
poderão conferir também as atrações do Padi Dive Festival, com tudo o 
que há de mais moderno para apaixonados por mergulho, além da pesca 
com a Feipesca. Com 8500 km de costa atlântica navegável e mais de 45 
mil quilômetros de rios, baías e lagos também navegáveis, o Brasil é um 
dos maiores mercados náuticos do mundo e atrai a atenção das principais 
marcas do setor. Saiba mais em (www.saopauloboatshow.com.br).

D - Segurança no Trabalho
Com o objetivo de ensinar os participantes a projetar, instalar, e padroni-
zar comandos tanto elétricos, como mecânicos, a ABIMAQ desenvolve o 

curso com o tema “NR-12: Para fabricantes de máquinas e equipamentos”. 
As aulas acontecem entre 31 de julho e 1 de agosto, na Av. Jabaquara, 
2925. O treinamento é destinado a gerentes, supervisores, engenheiros 
dos departamentos de engenharia, projetos e assistência técnica. As 
aulas serão ministradas por Sidney Esteves Peinado e Fábio de Souza 
Aguiar, ambos especialistas em segurança e manutenção de máquinas, 
e processos. Para mais informações e inscrição, acesse: (www.abimaq.
org.br) ou entre em contato pelos tels. 5582-6321/6313.

E -Maratona de Inovação
A Ambev abre as inscrições para a terceira edição do Hackathon, a 
maratona de inovação da cervejaria. Durante 24 horas ininterruptas, 
a empresa vai desafi ar os participantes a encontrarem soluções para 
melhorar a experiência de consumidores de cerveja. Os 100 jovens sele-
cionados devem pensar em saídas tecnológicas para os temas propostos 
durante os dois dias de desafi o, que acontece entre 5 e 6 de agosto, no 
espaço Cubo de coworking (Rua Casa do Ator, 919, Vila Olímpia). O 
grupo vencedor desenvolverá o projeto com apoio da cervejaria. Para 
se inscrever é necessário ter 18 anos ou mais. Iinscrição no site (www.
ambev.com.br/hackathon até o próximo dia 30 de julho.  

F - Trainees na Mercedes
Estão abertas as inscrições para o CAReer 2.0 – The Top Talent Program, 
principal iniciativa que busca novos talentos para a Mercedes-Benz do 
Brasil, empresa do Grupo Daimler e que atua como maior fabricante de 
caminhões e ônibus da América Latina e referência na comercialização 
de automóveis e de comerciais leves no País. Disponível para os jovens 
com bacharelado nas áreas de exatas e humanas, o programa tem como 
objetivo desenvolver futuros líderes para a Companhia. Este ano serão 
disponibilizadas 6 vagas para a fábrica de São Bernardo do Campo, em 
diferentes departamentos de atuação. Os interessados devem se inscrever 
pelo site (http://www.daimler.com/career/graduates/). 

G - Saúde e Evidência 
Entre os dias 17 e 19 de agosto, a Associação Médica Brasileira promove 
o Congresso Internacional de Saúde Baseada em Evidência - CISBE 
2017, que acontece na cidade de Fortaleza, no Centro de Eventos do 
Ceará com capacidade para 1200 participantes. O objetivo do evento é 

de trazer à discussão o uso das evidências científi cas para defi nição de 
protocolos e procedimentos, visando a economia dos recursos fi nancei-
ros, estruturais e humanos disponíveis para o atendimento em serviços 
de saúde públicos e privados. O encontro será uma oportunidade para 
estreitamento de laços com membros de instituições e entidades ligadas 
a medicina, que contribuem para melhorias nas condições de saúde e 
na expectativa de vida da população. Mais informações: (http://cisbe.
amb.org.br/).

H - Carne de Qualidade
Valdomiro Poliselli Júnior, empresário conhecido no mundo do rodeio, 
é também um grande produtor de carnes prime, seguindo os padrões 
norte-americanos de classifi cação e qualidade. Sua empresa, a VPJ Ali-
mentos, sediada em Pirassununga, foi agraciada pela segunda vez com 
o título de melhor produtora de carne de qualidade do Brasil. Atende 
restaurantes como o Barbacoa e empórios como o Santa Luzia, com 
cortes bovinos, ovinos, suínos e de aves. É dele um modelo de produção 
pioneiro, que envolve um “pool” de criadores, a importação de genética 
dos melhores touros Aberdeen Angus dos Estados Unidos e total controle 
em todas as etapas, do pasto até a mesa do consumidor. Saiba mais em 
(www.vpjalimentos.com.br). 

I - Concurso para Sommeliers 
Todo profi ssional quer ter seu trabalho reconhecido, por isso é impor-
tante estar atento às oportunidades. O concurso de ‘Sommelier do Ano’, 
promovido pelo Rio and Wine Food Festival, em parceria com a ABS-RJ, 
é uma delas. Com inscrição gratuita, ele é uma chance para o profi ssional 
do vinho testar seus conhecimentos, ganhar um troféu e ainda fazer um 
belo tour vinícola: a edição deste ano vai premiar o vencedor com uma 
viagem para a Nova Zelândia, patrocinada pelas Entidades New Zealand 
Trade and Enterprise e New Zealand Wine Growers. O evento acontece 
no dia 14 de agosto, com provas escrita, oral e prática. Inscrições e mais 
informações (www.riowineandfoodfestival.com.br).

J - #Diversidadeimporta
A Gerdau deu mais um passo importante para acelerar a moderniza-
ção de sua cultura e implantar um programa interno de valorização 
da diversidade. Esta semana, a Empresa tornou-se signatária da ONU 
Mulheres, a partir da assinatura dos Princípios de Empoderamento das 
Mulheres (WEPs - Women Empowerment Principles), reforçando o 
seu compromisso de promoção de igualdade entre homens e mulheres. 
Neste momento, a Companhia está ouvindo seus colaboradores em todo 
o mundo para elaborar um diagnóstico. A partir disso, serão traçadas 
as estratégias para contribuir com a evolução da carreira das mulheres 
na empresa. A Gerdau também está aberta para o diálogo sobre outros 
temas relacionados à diversidade que surgirem na pauta.

A - Festival de Inovação
Entre os próximos dias 25 e 27, no Teatro Cetip (Rua Coropé, 88, Pinhei-
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A atividade econômica registrou queda em maio. 
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período) 
apresentou queda de 0,51%, comparado a abril, de 
acordo com dados divulgados na sexta-feira (14). 
Na comparação entre maio e o mesmo mês de 
2016, houve crescimento de 1,40%, de acordo com 
os dados sem ajustes já que são períodos iguais na 
comparação. Em 12 meses encerrados em maio, a 
retração fi cou em 2,23% e no ano, em 0,05%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução 
da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a 
tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a 
Selic. O índice incorpora informações sobre o nível 
de atividade dos três setores da economia: indús-
tria, comércio e serviços e agropecuária, além do 
volume de impostos. Mas o indicador ofi cial sobre 
o desempenho da economia é o Produto Interno 
Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE).

Consumidor 
paga menos 
ao parcelar 
fatura do 
cartão

A taxa média de juros do 
parcelamento do rotativo, 
usado para financiar a dívida 
do cartão de crédito que fica 
em aberto após o consumidor 
pagar o mínimo da fatura, 
chegou a 8,6% ao mês – ou 
170,9% ao ano – em junho, 
segundo levantamento da 
Abecs, associação que repre-
senta o setor de cartões. No 
mês anterior, a taxa praticada 
foi de 8,8% ao mês (174,9% 
ao ano).

Após a mudança na regra 
que limita o uso do rotativo 
por até 30 dias, ocorrida em 
abril, os principais emisso-
res de cartão, apesar de não 
serem obrigados, passaram 
a disponibilizar a opção de 
parcelamento da dívida do 
rotativo na própria fatura, 
permitindo ao consumidor 
financiar o saldo em aberto 
com juros menores e presta-
ções fixas. 

O custo da modalidade se 
mantém abaixo da taxa média 
cobrada no crédito rotativo, 
que também caiu no período, 
de 10,7% ao mês (237,1% ao 
ano), em maio, para 10,4% 
ao mês (227,2% ao ano), em 
junho, permanecendo entre 
os menores níveis históricos. 
O levantamento da Abecs é 
realizado com base em in-
formações das seis principais 
instituições financeiras do 
País (Abecs).

 O comércio varejista paulista faturou R$ 590,8 bilhões em 2016.

Segundo dados da Feco-
mercioSP, o comércio 
varejista paulista faturou 

R$ 590,8 bilhões em 2016, prati-
camente estável (0,1%) em re-
lação a 2015. Essa estabilidade 
veio após um período de dois 
anos de quedas consecutivas 
nas vendas do setor, que acumu-
lou perdas de 2,8% e 6,3% em 
2014 e 2015, respectivamente.

Para 2017, a Federação 
projeta uma alta real de 5% no 
faturamento do varejo paulista. 
A Entidade afi rma, porém, que 
os desdobramentos da crise 
política ao longo dos próximos 
meses serão decisivos para a 
consolidação dessa estimativa.

Ainda assim, a expectativa é 
mais positiva do que no mesmo 
período do ano passado. Diante 

A indústria paulista fechou 
o mês de junho com demissão 
de 9,5 mil trabalhadores, que-
da de 0,44% na comparação 
com o mês anterior. Na série 
com ajuste, o recuo chegou a 
0,18%. Já no 1º semestre, o 
resultado foi positivo em 10 
mil novas vagas de trabalho, o 
melhor resultado desde 2013. 
Na comparação nos primeiros 
semestres dos últimos três 
anos, as demissões somaram 
1 mil, 62,5 mil e 57,5 mil, res-
pectivamente. Os dados são da 
Pesquisa de Nível de Emprego 
do Estado de São Paulo, feita 
pelo Departamento de Pesqui-
sas e Estudos Econômicos da 
Fiesp e do Ciesp (Depecon).

De acordo com Fiesp, até 
dezembro de 2016 tivemos 21 
meses seguidos de emprego 
negativo. “Neste 1º semestre 
tivemos três meses positivos 
e três negativos. Estamos em 
fase de transição. Esperamos 
uma retomada mais pronuncia-
da do emprego na indústria no 
2º semestre. A regulamentação 
da terceirização, a emenda 

A
N

Pr

Dia do Comerciante é marcado por 
otimismo e expectativa de crescimento
Comemorado neste domingo (16 de julho), o Dia do Comerciante tem o otimismo como o principal 
sentimento cultivado por varejistas e atacadistas paulistas, que vivem a expectativa pela retomada das 
vendas e das contratações de novos funcionários

mercado de trabalho também 
deve reagir. 

Em abril, o setor abriu 1.570 
vagas no Estado e encerrou o mês 
com 2.054.084 trabalhadores 
formais, sendo a maioria deles 
alocada nos setores de supermer-
cados (31,4%); outras atividades 
(16,2%); e lojas de vestuário, 
tecidos e calçados (12,5%). O 
impulso que a recuperação do 
varejo de São Paulo deve dar 
para a economia nacional é 
grande e, somado à retomada 
do setor atacadista paulista,pode 
ser decisivos para decretar o fi m 
do pior período de recessão da 
história brasileira. Os dois setores 
empregam, juntos,mais de 2,5 
milhões de pessoas com carteira 
assinada no Estado de São Paulo 
(AI/FecomercioSP).

da queda nas vendas, o ajuste 
no quadro de funcionários foi 
inevitável, e o comércio vare-
jista eliminou pouco mais de 

107 mil empregos com carteira 
assinada em 2015 e 2016. Com 
a recuperação já observada das 
vendas neste começo de ano, o 

Indústria paulista fechou 9,5 mil 
vagas de emprego em junho

A indústria de produtos alimentícios fechou de 2,3 mil vagas.
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constitucional do teto dos gas-
tos públicos, a nova legislação 
da exploração do petróleo, e 
agora a aprovação da reforma 
trabalhista, são um conjunto de 
medidas que devem reativar a 
economia do país dando mais 
ânimo para as contratações”, 
avalia a federação.

Entre os 22 setores acom-
panhados pela pesquisa para 
o mês de junho, apenas o de 

couro e calçados fi cou po-
sitivo, com geração de 233 
vagas. Seguindo, 17 fi caram 
negativos e 4 permaneceram 
estáveis. Do lado negativo, 
o destaque fi cou por conta 
de produtos alimentícios, 
fechamento de 2,3 mil vagas; 
impressão e reprodução de 
gravações (-1.332); bebidas 
(-1.302) e móveis (-1.118) - 
(AI/Fiesp-Ciesp).

Atividade econômica registrou queda de 0,51% em maio

O alto comissário de Direitos 
Humanos das Nações Unidas 
emitiu um comunicado pedindo 
à Venezuela que abdique da vio-
lência e do assédio a integrantes 
da oposição ao governo do presi-
dente Nicolás Maduro. No texto, 
Zeid Al Hussein afi rmou que está 
"profundamente preocupado" 
com a situação política do país. 
A informação é da ONU News.

Desde 1º de abril, 92 pessoas 
já morreram e 1519 fi caram 
feridas por conta dos protestos 
na Venezuela, segundo núme-
ros da Procuradoria-Geral da 
República. A ONU afi rmou que 

o governo deve tomar medidas 
para garantir que a Guarda Na-
cional Bolivariana e a polícia do 
país não usem de força excessiva 
contra os manifestantes. O Es-
critório de Direitos Humanos das 
Nações Unidas também recebeu 
vários relatos de que integran-
tes das forças de segurança da 
Venezuela estariam intimidando 
os cidadãos para esvaziar os 
protestos. Mais de 450 pessoas 
já foram levadas a tribunais mili-
tares por causa de suas opiniões 
contra o governo e milhares de 
manifestantes foram presos de 
forma arbitrária (ONU News)

ONU pediu à Venezuela para 
abdicar da violência


