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A maneira como nos 

apresentamos precisa 

acompanhar o mundo 

contemporâneo, onde o 

digital prevalece.

A vida era bem diferen-
te quando reuniões 
e palestras seguiam 

uma estrutura convencio-
nal. Criava-se uma linha de 
raciocínio para apresentar 
as ideias e pronto. Era o que 
bastava para prender uma 
plateia. Mas isso mudou. E é 
preciso ter em mente que é a 
persuasão que vai contar na 
hora de conquistar a atenção 
das pessoas.

Não se trata de tarefa 
fácil.  Conseguir a atenção 
de alguém envolve disputa 
com uma parafernália tec-
nológica. Hoje smartphones, 
tablets e notebooks são nos-
sos principais concorrentes. 
Se em 10 segundos não se 
prender a atenção da plateia, 
as máquinas saem vitoriosas. 
Neste cenário, a interação 
exige f lexibi l idade para 
desenvolver competências 
comuns a todas as áreas e 
escalões.  

Porque o fato é que, ao 
final do dia, estamos todos 
vendendo algo. Seja uma 
ideia, seja nosso currículo ou 
mesmo um produto ou servi-
ço. E para ser bem-sucedido 
nessa empreitada existem 
técnicas que são capazes de 
elevar o nível de comuni-
cação e de interação com o 
interlocutor seja ele qual for. 
Já há, inclusive, treinamento 
específico para isso. De ma-
neira genérica, persuasão é 
a arte de convencer alguém. 

E não estamos falando aqui 
de manipulação ou algo nesse 
sentido, mas da criação de 
uma argumentação tão sólida 
que leve o convencimento a 
surgir de forma natural. É a 
arte da negociação. Recente 
publicação do Fórum Eco-
nômico Mundial 2019 – The 
Future of Jobs: Employment, 
Skills and Workforce Strate-
gy for the Fourth Industrial 
Revolution – mostra que até 
2020 haverá uma mudança 
de 35% das habilidades de-
mandadas nas ocupações de 
trabalho. 

Na prática, já no próximo 
ano, 10 habilidades serão 
necessárias a todos os pro-
fissionais que quiserem ser 
bem-sucedidos. E negocia-
ção está entre elas. Obvia-
mente, a negociação sozinha 
não será capaz de preencher 
todas as habilidades deman-
dadas pelo novo mercado aos 
profissionais. Mas a diversi-
dade de ferramentas que a 

compõem e a flexibilidade de 
se adaptar a situações em que 
ela pode ser utilizada fazem 
com que seja uma das boas 
opções para investimento em 
capacitação aos profissionais 
interessados no sucesso. 

É que apesar de tanta 
transformação e mudanças 
disruptivas no mercado, a 
habilidade de negociar con-
tinua como um pré-requisito 
para o sucesso, tanto quanto 
a história da própria Huma-
nidade. Eras e séculos vão 
passando e a arte da negocia-
ção segue com grande valor, 
tornando-se tão essencial 
como agora nas profissões.

Existem diversos fatores 
em uma negociação que in-
fluenciam os seus resultados. 
Não falamos aqui apenas do 
poder de convencimento e 
da experiência como bom 
vendedor.  O que realmente 
faz diferença é entender a 
perspectiva do seu interlo-
cutor. Por isso, é necessário 
ser sensato e estratégico na 
forma como se apresenta as 
informações.

É preciso conduzi-lo pas-
so a passo nessa jornada. 
Entender o que ele precisa, 
o que busca e, a partir daí, 
se adequar às expectativas 
dele. Algo determinante para 
transformar um diálogo que 
pode ser considerado com-
pletamente superficial e fútil 
ou uma conversa complexa e 
extremamente interessante, 
tendo em vista a exposição 
do mesmo conteúdo.

Nesse contexto, outro 
ponto dos mais importantes 
é buscar entender o por-
quê de o interlocutor estar 
ali. Pode ser por vontade 
própria, porque precisa de 
alguma coisa, apenas por 
educação ou para obedecer 
a uma ordem. Saber identi-
ficar o motivo facilita muito 
alcançar o objetivo final.

Se você tem em mente 
quais poderão ser os pontos 
de resistência do seu inter-
locutor – e, acredite, eles 
são altamente previsíveis 
numa interação – é possí-
vel se antecipar a todos os 
questionamentos. E a arte 
da persuasão nada mais é 
que demonstrar um proble-
ma que o interlocutor tem e 
explicar como solucioná-lo.

(*) - Estudou direito pela USP, 
negociação em Harvard, 

Empreendedorismo e Inovação 
pelo programa Stanford Ignite e 

Storytelling pela IDEO. É coach de 
palco da Arcas Treinamento

 (https://arcas.me/). 

Persuasão é competência 
exigida em qualquer carreira

André Arcas (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Canato – Sowilo – Canato é um professor 
de artes, artista muralista respeitadíssimo 
nacional e internacionalmente. Seus murais 

temáticos em renomadas entidades, tais como, Dante 
Alighieri e Miguel de Cervantes, conferem-lhe pleno 
reconhecimento. Criou a coleção “Dom das Artes”, que 
naturalmente ele ilustrou. O protagonista, um menino 
chamado Domenico, mediante uma senha, acessa através 
do seu computador, a vida  de antigos mestres da estirpe 
de Van Gogh, Da Vinci, Aleijadinho, Dante e Katsushika 
Hokusai . Trata-se de uma viagem sensacional.  Em meio 
à lindas ilustrações, as informações fl uem  deixando um 
rastro de cultura e sábios conhecimentos. Canato é um 
entusiasta do ensino das artes aos jovens, batalha que 
este escriba humildemente abraça. Voltado para jovens e 
adultos. Deveria ser obrigatória em toda rede de ensino. 
Simplesmente genial!

Dom das Artes

Gustavo Rosseb – Pandora – Escritor e ar-
tista multifacetado, nesta obra surpreende pela 
maturidade, defesa e profundo conhecimento 
do nosso folclore. Carbúnculo é um lagarto 
que detêm todo conhecimento da humanida-

de, escravizando-a. Um humano e um boto, que poderá 
transformar-se em humano, unem-se para roubar esses 
conhecimentos que estão gravados numa pedra preciosa 
incrustada na cabeça – tipo HD – desse opressor. Numa 
linguagem lúdica, bastante clara, misturando aventuras, 
até um evento subaquático,  lança bons e necessários 
temas ao leitor. Agradará  pessoas de qualquer idade. 

Missão Carbúnculo

Celso Grecco – Gente – Há mais de vinte 
anos militando em favor da igualdade social, 

num âmbito geral, reconhecido e laureado mundialmente 
também pelas causas sócio ambientais, lançou este ver-
dadeiro libelo à boa convivência humana com a natureza 
em toda sua abrangência. Munido de uma respeitável e 
admirável experiência, seus sete passos, são perfeita-
mente atingíveis para que se consiga o “Lucro Social”. 
Suas palavras são verdadeiros pilares para uma sociedade 
saudável. Benefi camente utópico. Totalmente factível

A Decisão de que o Mundo 
Precisa: 7 caminhos para você 
sair da indiferença e fazer algo 
pelo futuro da nossa sociedade

Walter Longo – Paulo Gomes e Thauan 
Gomes (Ilustrs) – Alta Books – O Mestre Wal-

ter, mentor de muitas cabeças premiadas, naturalmente 
antenado e sempre disseminando ideias, melhorias e 
principalmente, motivando pessoas em todas as áreas 
sociais a manterem-se em movimento, alertas, para que 
estejam preparadas para aceitar e absorver as mudanças 
que ocorrem e as que fatalmente virão, editou uma sele-
ção de seus sempre preciosos conselhos. Pinçados com 
muito esmero, mostra pontos, acertos e caminhos. Um 
verdadeiro manual de sobrevivência. Realmente imper-
dível para quem deseja manter-se “vivo” neste cipoal de 
constante alterações.

Insights Para Um Mercado em 
Transição: Uma seleção das 
melhores ideias e conselhos de um 
dos principais infl uenciadores do 
mundo dos negócios

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br
Maurizio Ferrante – Primavera – Professor 

da Universidade Federal de São Carlos, relata 
sem nenhum medo, toda trajetória de análises, 
testes e resultados obtidos pelo Prof. Gilberto 
Orivaldo Chierice , líder do grupo de pesquisa 
sobre os efeitos anticangerinos da Fosfoetano-

lamina. É impressionante o relato dos óbices e notícias 
inverídicas lançadas contra esse produto que tem o condão 
de salvar, a custo mínimo, vidas acometidas por câncer . 
Relaciono essa luta à David e Golias. Desafortunadamen-
te, até o momento, Golias – indústria farmacêutica - é o 
vencedor . Não é um livro sensacionalista. Suas linhas 
são serenas, preocupadas com a verdade. Esclarecedor!

A Saga da Fosfoetanolamina
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: SRDAN DORDEVIC, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osijek, Croácia, data-nascimento: 11/05/1987, residente e 
domiciliado em Dublin - Irlanda, filho de Slobodan Dordevic e de Zlata Dordevic. A 
pretendente: MARISIA SOUZA DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Francisco de Oliveira e 
de Marilene Souza de Oliveira.

Os dados são do relatório 
do Serviço Internacional 
para Aquisição de Apli-

cações de Agrobiotecnologia 
(ISAAA). 

O estudo, que analisa os be-
nefícios sociais, ambientais e 
econômicos da adoção global 
da biotecnologia na agricultura, 
mostra, ainda, que cerca de 17 
milhões de agricultores, entre 
pequenos e grandes, foram be-
nefi ciados globalmente. Os 51.3 
milhões de hectares brasileiros 
representam 27% de todo o 
cultivo global de transgênicos 
e estão divididos em lavouras 
de soja, milho, algodão e cana 
de açúcar, que começou a ser 
plantada pela primeira vez em 
2018. 

“A cana geneticamente mo-
difi cada é resistente a insetos e 
representa uma solução tecno-
lógica para o controle da praga 
mais devastadora da cultura, a 
broca-da-cana, causadora de 
prejuízos de até R$ 5 bilhões 
por ano”, ressalta a doutora 
em biologia molecular e dire-
tora-executiva do Conselho de 
Informações sobre Biotecnolo-
gia (CIB), Adriana Brondani.

Segundo o estudo, a taxa 
de adoção de transgênicos no 
Brasil é de 93%, considerando 
as quatro culturas para as quais 
essa inovação está disponível 
(soja, milho, algodão e cana-
de-açúcar). Ao olhar separada-
mente para cada uma delas, ela 
chega a 96% na soja, 89% para 
o milho e 84% para o algodão. 

No ano passado, o País se 
tornou detentor de recorde de 
maior área plantada com soja 
transgênica do mundo, com 
34,86 milhões de hectares (ha), 
superando por pouco os Esta-
dos Unidos (34,09 milhões). 
Ainda segundo o relatório, o 
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Transgênicos contribuem para 
sustentabilidade e protagonismo 

da agricultura brasileira
O Brasil cultivou 51.3 milhões de hectares (ha) com culturas transgênicas em 2018, um crescimento de 
2% em relação a 2017 ou o equivalente a 1,1 milhão de ha

O País se tornou detentor de recorde de maior área plantada com soja transgênica do mundo.

milho transgênico foi plantado 
em 15 milhões de ha, o algodão 
em 1 milhão de há e a cana em 
400 hectares, em seu primeiro 
ano de adoção. 

O levantamento do ISAAA 
corrobora os achados do estudo 
20 anos de transgênicos: bene-
fícios ambientais, econômicos 
e sociais no Brasil, conduzido 
pelo CIB em parceria com a con-
sultoria Agroconsult em 2018. 
“Ano passado, comemoramos 
20 anos de adoção de transgê-
nicos no Brasil. Ao longo dessas 
duas décadas, os ganhos para os 
agricultores e para a sociedade 
foram enormes. 

O agricultor, por exemplo, 
pode produzir mais na mesma 
área, o que melhorou seu ren-
dimento e reduziu a pressão 
por novas áreas agrícolas. Além 

disso, houve otimização na uti-
lização de insumos, resultando 
em uma agricultura cada vez 
mais sustentável. As informa-
ções do ISAAA, mais uma vez, 
confi rmam esses benefícios.”, 
afi rma Adriana. 

O estudo monitorou lavou-
ras transgênicas em 26 países 
que, juntos, cultivaram 191.7 
milhões de hectares – aumento 
de 1% em relação a 2017. A 
nação que lidera o ranking de 
adoção dessas variedades no 
mundo continua sendo os Es-
tados Unidos, com 75 milhões 
de hectares plantados, mesmo 
montante de 2017. O Brasil vem 
na sequência, seguido de: 

• Argentina (23,9 mi/ha), 
• Canadá (12,7 mi/ha) e 
• Índia (11,6 mi/ha). 

Esses cinco países respon-
dem por 91% da área plantada 
com sementes transgênicas. 
Outros 21 países, em todos os 
continentes, inclusive na Euro-
pa, foram os responsáveis pelo 
cultivo dos outros 17,4 milhões 
de hectares, o equivalente a 
9% do total. Países em desen-
volvimento como Índia, Brasil, 
México e Uruguai aumentaram 
a área plantada com essa tec-
nologia. 

“A larga adoção refl ete a sa-
tisfação dos agricultores com 
essa tecnologia, uma vez que 
ela traz mais proteção para a 
lavoura e mais fl exibilidade 
para o agricultor, devido a um 
manejo facilitado”, completa 
Adriana. 

Fonte e mais informações 
(www.cib.org.br).

A Petrobras divulgou na 
sexta-feira (22) uma nova 
fase do processo de venda 
de quatro refinarias, anun-
ciado em agosto. Nesta fase, 
chamada de vinculante, os 
potenciais compradores re-
ceberão uma carta-convite 
sobre o processo. Com isso, 
os interessados poderão fazer 
a chamada diligência prévia, 
em que o investidor analisa os 
riscos do negócio, e também 
enviar as propostas vinculan-
tes de compra das refinarias. 

Estão sendo oferecidas 
quatro refinarias, com capa-
cidade de processar 879 mil 
barris de óleo por dia (37% 
da capacidade total de refi-

no no país): Abreu e Lima, 
em Pernambuco; Landulpho 
Alves, na Bahia; Presidente 
Getúlio Vargas, no Paraná; 
e Alberto Pasqualini, no Rio 
Grande do Sul; além de seus 
respectivos ativos logísticos. 

De acordo com a Petrobras, 
o processo de venda está de 
acordo com as diretrizes para 
desinvestimentos da Petro-
bras e com o regime especial 
de desinvestimento de ativos 
pelas sociedades de economia 
mista federais, previsto no 
Decreto 9.188/2017. O obje-
tivo do projeto de desinves-
timento é otimizar o portfólio 
e a melhora de alocação do 
capital da empresa. (ABr)

Petrobras e a nova fase do 
processo de venda de refi narias
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