
O segredo da capacidade de
convencimento é valer-se de

conhecimentos da biologia, da psicologia
e da neurociência, reunidos em um

"modelo de influência" organizados no
acrónimo SPICE: simplicidade, percepção

do interesse alheio, incongruência,
confiança e empatia. Curiosamente, os

mais habilidosos nessa arte são os bebés
e alguns animais



O poder da
persuasão

uem não gostaria de expor seu ponto de vista de forma clara e convencer as pessoas,
de preferência sem recorrer a grandes embates? Mas para isso precisaríamos, em
última instância, derrubar os mecanismos de vigilância do cérebro do outro

para què"pudéssemos apresentar nossa opinião sem ter de enfrentar tanta resistência. O
problema é que, na prática, a maioria das tentativas de persuasão acaba girando em círculos:
surgem argumentações longas e passionais que parecem ter tudo para funcionar — mas nem
sempre é assim. E por isso que fiquei fascinado com algo que chamo de "supersuasão", um
novíssimo tipo de influência que, em segundos, pode desarmar os sistemas de segurança
cognitivos. Os animais e os bebés recorrem naturalmente a esse recurso, mas a maior parte
dos adultos parece ter dificuldade de explorá-lo. Com algumas exceções, é claro.

Minha jornada para entender a arte da persuasão começou há alguns anos, com a
simples ideia de que alguns são melhores nisso que outros. E, como acontece com qual-
quer outra aptidão, o talento é um espectro - uns têm mais, outros menos. Em uma ponta
estão os que sempre parecem dizer "a coisa errada". Na outra, os "supersuasivos", que na
maioria das vezes acertam. Podemos chamá-la de "persuasão bola na rede".



Pessoas persuasivas
têm capacidade de
apresentar opiniões
aparentando estar
de acordo com o
interesse daquele

a quem pretendem
influenciar

ORADOR CLÁSSICO, Cícero sabia que usar
trincas de palavras ou expressões, assim
como na frase de Júlio César "Vim, vi e
venci", é um dos segredos da boa retórica

Há casos, entretanto, em que - para
incrementar habilidades pessoais - é
possível recorrer à biologia, à psico-
logia e à neurociência, utilizando um
modelo de influência constituído por
cinco fatores que podem ser organiza-
dos habilmente no acrónimo SPICE:
simplicidade, percepção dos interesses
do outro, incongruência, confiança e
empatia. Estudiosos separaram esses
cinco aspectos para mostrar como cada
um opera na construção da persuasão.

SIMPLICIDADE
"Fácil de engolir, fácil de seguir" é uma
das chaves para compreender a influ-
ência sobre o cérebro. Essa é uma das
razões pelas quais os grandes oradores
do mundo sempre usaram frases curtas,
com três informações, como "Veni, vidi,
vinci", de Júlio César. Esse esquema,
com uma trinca de frases, está entre os

CONCEITO-CHAVE

segredos da retórica, inicialmente iden-
tificados pelos mais célebres oradores
clássicos do mundo antigo: Cícero,
Demóstenes e Sócrates (eles próprios
formando um trio). A eficiência desse
modelo está no fato de que uma terceira
palavra (ou ideia) não apenas confirma
e completa um ponto, como também
propõe uma conexão com as duas
primeiras. Com mais de três a pessoa
já se arrisca a ir longe demais. Menos
que isso passa a ideia de um argumento
acabado prematuramente. O ponto
principal não poderia ser mais simples:
quanto mais curta, direta e simples a
mensagem - em tríade novamente -,
mais atentos ficamos ao seu conteúdo.

Imagine se eu lhe entregasse uma
receita de sushi - impressa nesta fonte
(Times New Roman, 12) - e lhe pedisse
para estimar quanto tempo levaria para
prepará-la. E depois perguntasse sobre
sua disposição quanto a isso.

Pergunta: você acredita que avaliaria
o prato como mais fácil de preparar
se ele fosse impissso nesta fonte{Brush

• Algumas pessoas são mestres da persuasão. Para a maioria, porém, essa
aptidão não é inata e pode ser desenvolvida. Para convencer alguém é preciso,
em primeiro lugar, usar linguagem clara, objetiva e direta. Outra capacidade de
grande importância é perceber o que a pessoa (de fato) deseja e ir ao encontro
de seus interesses. O humor é essencial, especialmente se pega o ouvinte de
surpresa, fazendo-o rir e deixando-o aberto à sugestão. Além disso, se a pessoa
confia em você, será muito mais fácil ter qualquer opinião aceita. Por último,
é preciso valorizar a empatia. É muito mais fácil influenciar alguém quando
sinceramente nos importamos com o bem-estar dessa pessoa e a fazemos
acreditar nisso; se há uma relação de proximidade e afeto, a confiança pode ser
fundamental para que o outro tome determinada decisão.

tamanho 12)? Ou o tipo de fonte faria
pouca diferença em seu julgamento?
Os psicólogos Hyunjin Song e Nor-
bert Schwarz, da Universidade de
Michigan em Ann Arbor, formularam
exatamente essa questão para um
grupo de estudantes universitários, em
2008. Eles descobriram que, quanto
mais espalhafatosa a fonte, mais difícil
os estudantes julgaram ser o preparo
e menor a probabilidade de tentarem
executá-lo. Mesmo a receita sendo
exatamente a mesma nos dois casos, os
voluntários do estudo caíram em uma
armadilha cognitiva clássica: confundi-
ram a facilidade com a qual receberam a
informação com os recursos necessários
para cumprir a tarefa.

PERCEBER O OUTRO
Em 2006, os psicólogos Joseph Nunes
e Xavier Dreze, da Escola de Marketing
Wharton, da Universidade da Pensil-
vânia, presentearam os clientes de um
lava-rápido com dois tipos de cartões
- que, quando preenchidos, davam
ao beneficiário um serviço de cortesia.
Nos dois casos, eram necessários oito
selos (correspondendo a oito visitas)
para fazer a oferta valer. Mas os cartões
diferiam um do outro em um aspecto
importante. Um tinha oito círculos em
branco, enquanto no outro havia dez,
com os dois primeiros já preenchidos.

Se você imagina que o modelo com
os dois primeiros selos anunciando



NORTEADORES DA INFLUENCIA SOCIAL

O psicólogo Robert Cialdini, pesqui-
sador da Universidade Estadual do
Arizona, concentrou a sua carreira
na observação de técnicas de influ-
ências, não apenas em laboratório,
mas também no mundo real. Ele pu-
blicou suas conclusões em um livro,
Influence: science and practice, quinta
edição (Allyn & Bacon, 2008), no
qual identificou seis princípios nor-
teadores da influência social - todos
desenvolvidos com base na evolução
e que nos remetem à história ances-
tral da raça humana.
1. Reciprocidade: tendemos a nos
sentir obrigados a retribuir favores.
2. Afetividade: costumamos di-
zer sim para as pessoas das quais
gostamos.
3. Escassez: damos mais valor para
as coisas que existem em pequena

quantidade ou às quais temos pouco
acesso.
4. Evidência social: tomamos os
outros como exemplo quando não
temos certeza do que fazer.
5. Autoridade: valorizamos a opi-
nião de especialistas e dos que estão
em posições de poder.
6. Comprometimento e consis-
tência: gostamos de cumprir nos-
sas promessas e de terminar o que
começamos.

Todos esses princípios (de algum
modo, características herdadas das
origens evolucionárias) estão vincu-
lado, a questões de sobrevivência
primitiva. No século XXI, porém,
esses temas reaparecem com grande
frequência. "O que vai acontecer se
eu não encher o tanque do carro?
Vou pagar o preço que for neces-

sário", pensamos quando há uma
crise de combustíveis, obedecendo
à lógica da escassez, por exemplo.
E se aquele amigo querido nos pede
um favor com jeitinho certamente
encontraremos uma forma de aten-
dê-lo, o que dificilmente faríamos
se a solicitação viesse de alguém
com quem não simpatizamos. É o
princípio da afetividade em ação.
Ou, na hora do jantar, se todo
mundo está usando aquela colher
de formato esquisito, então deve
ser o certo! Correto? Não importa.
Seguimos assim a lei da evidência
social. Por causa dessa linhagem
evolucionária e da conexão explíci-
ta das estratégias com os sistemas
de recompensa individuais, todos
estamos, de uma maneira ou outra,
sujeitos à persuasão.

ostensivamente "grátis" se mostrou mais
eficiente, acertou. Dos clientes que
ganharam o cartão com dez círculos,
34% cumpriram os requisitos da pro-
moção e voltaram ao local as oito vezes
estipuladas, até que pudessem solicitar
sua lavagem de carro gratuita. No
outro grupo, apenas 19% dos clientes
atingiram o objetivo. Embora a oferta
fosse exatamente a mesma para ambas
as equipes de participantes, os dois
símbolos iniciais criaram uma ilusão
poderosa: não apenas de ganhar algo
por nada (o que seria um gesto de boa
vontade da empresa, instigando a reci-
procidade), mas também de compro-
misso do cliente. Recebendo os cartões
que apenas aparentemente garantiam
dois pontos de vantagem, os clientes
pensavam: "Já percorri um quinto do
caminho,- acho que devo continuar". Os
que começaram "do zero" não tiveram
essa "vantagem".

O truque dos cartões se baseia na
arte do enquadramento: a apresentação da

informação de modo que coloque mais
ênfase nos resultados positivos. Profis-

sionais competentes de propaganda e
marketing recorrem com frequência a
esse recurso, assim como os políticos e
os advogados nos tribunais. E, a bem da
verdade, todos nós.

Um dos principais trunfos de uma
pessoa persuasiva é a habilidade de
apresentar argumentos de forma que
aparente estar de acordo com o inte-
resse daquele a quem está tentando

influenciar. Veja, por exemplo, a história
do rei Luís XI da França, que acreditava
em astrologia. Quando um cortesão
predisse corretamente a morte de um
membro de sua casa imperial, o rei
temeu ter um vidente tão poderoso em
sua corte que poderia ser uma ameaça à
sua autoridade. Ele convocou o homem,
planejando atirá-lo de uma janela. Mas
primeiro disse a ele seriamente:

SIMPATIA QUE PROTEGE: médicos empáticos são menos processados por erros



"Você diz ser capaz de interpretar as
forças divinas e de saber o destino dos
outros. Então me fale: o que o destino
lhe reserva? E quanto tempo lhe resta de
vida?". O adivinho pensou cuidadosa-
mente por um momento e depois sorriu:
"Devo chegar ao meu fim apenas três
dias antes de Vossa Majestade encontrar
o seu". Um perfeito exemplo apócrifo
do uso da percepção do interesse do
outro, no caso o monarca, para atingir
um objetivo: salvar sua própria vida.

INCONGRUÊNCIA
Entre os aspectos que contribuem para
influenciar uma pessoa o humor é o
mais importante. Se alguém consegue
fazê-lo rir enquanto tenta convencê-lo
a mudar de ideia, há grande probabi-

lidade de que saia vencedor. Não faz
muito tempo, em Londres, passei por
um morador de rua vendendo a edição
de uma revista; o lucro deveria ser rever-
tido para ajudar desabrigados. "Entrega
grátis em até 3 metros!", alardeava ele.
Comprei uma revista no ato.

Mas por que o humor exerce
ascendência tão marcada? A resposta
está em um de seus ingredientes
essenciais, a incongruência, o con-
trassenso. As melhores piadas são as
inesperadas e, por surpreenderem,
superam nossas expectativas. Isso
ocorre porque quando deparamos
com o inesperado o cérebro tem uma
reação retardada: leva uma fração de
segundo para compreender o que pas-
sa e justamente aí, quando ele "abre

a guarda", fica receptivo à sugestão.
A neurociência do contrassenso,

que estuda o que acontece no cérebro
nesses momentos de surpresa, é bem
documentada. Registros únicos de cé-
lulas de macacos mostram que a amíg-
dala, o centro de emoção do cérebro, é
mais sensível a apresentações inespera-
das que àquelas que aguardamos, tanto
no que se refere a estímulos positivos
quanto a negativos. Em seres humanos,
gravações de eletroencefalografia intra-
cranianas revelam aumento de ativação
tanto na amígdala quanto na junção
temporoparietal, estrutura responsável
pela detecção de novidades e captação
de eventos incomuns. Essas descober-
tas confirmam que a incongruência
não apenas chama nossa atenção (um

A SEDUÇÃO DOS FILHOTES
Vamos supor que você encontre uma carteira na rua. O
que faria? Levaria até a delegacia mais próxima? Enviaria
de volta para o dono pelo correio? Pegaria para você?
Especialistas garantem que a resposta depende menos da
questão moral de cada um e muito mais de nossa herança
evolutiva. Em 2009, o psicólogo Richard Wiseman, da
Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, espalhou
diversas carteiras pelas ruas de Edimburgo, na Escócia,
cada uma contendo uma das seguintes fotografias: a de
uma família feliz, a de um cachorrinho fofo, a de um casal
de velhinhos e a de um bebé sorrindo. Ele queria saber
qual delas teria maior probabilidade de ser devolvida.
Não houve dúvidas quanto ao resultado: 88% das car-
teiras com a foto do bebé sorridente foram entregues,
ganhando de longe das outras.

Os resultados não são surpreendentes, de acordo com
Wiseman. "O bebé desperta no outro o desejo de cuida-
do, o instinto humano de proteção", observa o pesqui-
sador. Esse sentimento provocado pela vulnerabilidade
das crianças pequenas obviamente foi desenvolvido a fim
de garantir a sobrevivência das gerações futuras. Não
por acaso, filhotes de outras espécies também tendem
a comover adultos e chamar sua atenção.

Em 2009, Melanie Clocker, do Instituto de Biologia
Neural e Comportamental da Universidade de Muenster,
na Alemanha, mostrou fotos de recém-nascidos a um
grupo de mulheres sem filhos enquanto eram submeti-
das a uma ressonância magnética funcional. Usando um
programa especial de edição de imagens, Glocker mani-
pulou-as de maneira que alguns rostos de recém-nascidos

esses traços menos enfatizados (olhos menores, face
afinada). Os resultados revelaram que as fotos com as
características esquemáticas mais próprias dos bebés
provocaram aumento na atividade não só da amígdala
(o centro de controle emocional do cérebro) das vo-
luntárias, mas também no núcleo accumbens (estrutura
essencial do sistema mesocórtico-límbico que medeia
recompensas).

Algumas descobertas semelhantes à de Glocker
foram demonstradas também por meio da acústica.
Kerstin Sander, do Instituto de Neurologia de Leibnitz,
na Alemanha, comparou a resposta da amígdala ao
choro de crianças e de adultos e descobriu algo extra-
ordinário: um aumento de 900% na atividade quando
voluntários ouviam o soluçar dos pequeninos. Estudos
adicionais foram ainda mais longe e revelaram que até
as vocalizações pré-verbais dos bebés provocavam um
aumento de estímulo na amígdala e que as mudanças
súbitas e não esperadas no timbre do choro causavam
emoções mais intensas.

cos dos bebes (olhos grandes e
redondos, rosto bochechudo) enquanto outros tivessem

incorporassem mais
características estéticas
dos padrões esquemáti-



Voluntários
consideraram as

bebidas caras mais
saborosas que as de

preço mais baixo
- embora ambos
os vinhos fossem

exatamente iguais

ingrediente crucial de qualquer persua-
são eficiente), como também arremessa
uma porção de atordoamento entre
nossas orelhas. Ela desabilita o funcio-
namento cognitivo e compromete, por
um período breve porém crítico, nossa
segurança neural.

Contudo, o contrassenso não está
relacionado apenas à distração. Tem
a ver também com o enquadramento
— como demonstrou um estudo do
psicólogo social David Strohmetz, da
Universidade de Monmouth, em Nova
Jersey, em 2002. Em um restaurante,
Strohmetz separou os clientes em três
grupos, de acordo com quantos bom-
bons o garçom entregava junto com
a conta. Para o primeiro foi entregue
uma guloseima. Para o outro, duas. E
para o terceiro - e é aí que a coisa fica
interessante - inicialmente o funcioná-
rio deixava um doce e então ia embora.
Pouco depois retornava e, como se
tivesse mudado de ideia, acrescentava
mais um. Assim, um grupo ganhou um
bombom, e dois grupos receberam
dois. Mas os que ganharam dois foram
premiados de forma distinta.

Surgiu então uma questão: será que
o número de doces e a maneira como

foram distribuídos têm alguma relação
com o tamanho da gorjeta? Pode ter
certeza que sim. Comparados com os
do grupo-controle formado por pessoas
que não foram contempladas com brin-
de algum, aqueles que receberam um
doce deram gorjetas com aumento de,
em média, 3,3% no valor . Da mesma
forma, os que ganharam dois doces au-
mentaram suas gorjetas, mas em 14,1 %.
No entanto, o maior crescimento foi
demonstrado por aqueles que primeiro
receberam uma guloseima e outra em
seguida, com 23% a mais que os que
não ganharam nada. Essa mudança ines-
perada de atitude modificou completa-
mente a situação, desencadeando uma
maneira totalmente nova de percepção
da interação. Os clientes contaram
mais tarde que pensaram: "Ele está nos
oferecendo tratamento preferencial,
vamos retribuir".

CONFIANÇA
Mesmo que nem sempre bem dire.-
cionado, o sentimento de confiança
costuma ser contagiante. Trata-se de
uma condição privilegiada, embora al-
gumas vezes precária, que depende da
realidade que se transmite subliminar-

KEVIN DUTTON é pesquisador do Instituto Faraday da Faculdade St. Edmund, Uni-
versidade de Cambridge. Ele é autor de Split-second persuasion: the ancient art and
newscience ofchanging minds, a ser publicado nos Estados Unidos ainda este ano pela
Houghton Mifflin Harcourt.

mente de uma pessoa por formas sutis
de linguagem, crença e aparência. É
por isso que pessoas mal-intencionadas
abusam desse artifício para convencer
suas vítimas. Da mesma forma, multi-
nacionais como McDonalds e Nike
exibem propagandas que declaram Tm
lovintj it" (Amo muito tudo isso) e "Justdo
it" (Apenas faça), em oposição às frases
de pessoas que, um mundo que convi-
da à ação e à aceitação sem reflexão do
que é apresentado, se permitem dizer
"Estou pensando nisso" ou "Não gosto
disso". Na prática, porém, o que nos
fisga, em geral, é a assertividade. Ou
seja: para influenciar alguém é preciso
transmitir confiança.

E há um fato curioso: em geral, as
pessoas gostam de acreditar em algo
ou alguém, sentem-se confortáveis
e amparadas. A fé humana no poder
divino, presente em todas as culturas,
é um exemplo disso. E pode ser de-
monstrada em laboratório. Em 2008,
Hilke Plassman, professor-associado de
marketing da Faculdade de Negócios
Instituí Européen dAdministration des
Affaires (Insead), em Fontainebleau,
próxima a Paris, sorrateiramente trocou
as etiquetas de preços de garrafas de
vinhos cabernet sauvignon. Algumas
ficaram com preços na base de US$ 10
e outras, US$ 90.

A proposta era saber se a diferença
de preço se refletiria na percepção
do sabor. O pesquisador descobriu



As boas piadas
surpreendem
o público, pois

desestabllizam a
lógica do cérebro por
frações de segundo
e deixam a plateia
aberta a novidades

que sim. Voluntários consideraram as
bebidas caras mais saborosas que as de
preço mais baixo - embora ambos os
vinhos fossem exatamente iguais -, fato,
porém, desconhecido por eles. Durante
ressonância magnética funcional, à
qual os participantes do estudo foram
submetidos em seguida, Plassman cons-
tatou que essa simples ilusão mental
provocou repercussões anatómicas nas
atividades neurais em áreas profundas
do cérebro. Não somente o vinho
"mais barato" teve gosto ordinário,
como também o "caro" foi mais bem
avaliado,- a bebida de suposta melhor
qualidade causou aumento da ativação
de uma parte do cérebro que responde
pelas experiências prazerosas, o córtex
orbitofrontal médio.

Resultados semelhantes já haviam
sido obtidos anteriormente. Em 2001,
o psicólogo cognitivo Frédéric Bro-
chet, na ocasião membro da Unidade
de Pesquisa e Ensino de Enologia da
Universidade de Bordeaux, na França,
usou um vinho bordeaux mediano e o
repartiu em duas garrafas distintas. Uma
foi rotulada como um esplêndido grand
cru e a outra como um vinho de mesa.
Experts em vinho não suspeitaram de
absolutamente nada. Apesar do fato
de que, assim como no estudo de
Plassman, eles na verdade estavam
servindo o mesmo vinho, os peritos
avaliaram as duas garrafas de ma-
neiras completamente diferentes. O

grand cru foi descrito como "agradável,
amadeirado, encorpado, balanceado e
redondo", ao passo que o vinho de mesa
foi avaliado como "fraco, curto, leve,
monótono e deficiente". Conclusão? A
confiança é como um túnel de atalho
para a verdade. Em situações ambíguas,
dinâmicas ou fluidas parece indicar o
caminho certo a ser seguido.

EMPATIA
Em 1941, o sargento James Allen Ward
foi premiado com a Cruz da Vitória do
Reino Unido por ter escalado a asa do
seu bombardeiro Wellington, quando
voava a quase 4 mil metros acima do
mar do Norte, apagando o incêndio no
motor de estibordo. Na ocasião, ele
estava preso apenas por uma corda
amarrada ao redor da cintura. Algum
tempo depois, Winston Churchill
convocou o tímido, porém ousado,
neozelandês para comparecer à sua
residência, no número 10 da rua
Downing, para parabenizá-Jo pela
proeza. Os primeiros momentos
foram constrangedores. O destemido
e audacioso homem do ar ficou mudo
na presença do primeiro-ministro, in-
capaz de responder até à mais simples
das perguntas feitas a ele. Churchill
tentou então algo diferente: "Você
deve se sentir muito humilde e cons-
trangido diante de mim", comentou.
"Sim senhor, é verdade", respondeu
Ward. "Então você pode imaginar

como me sinto humilde e estranho
diante de você", disse Churchill. E a
partir daí começaram a conversar.

A empatia: o estadista percebeu
o desconforto do visitante e usou
isso para que o rapaz percebesse o
seu, mostrando-se desarmado e con-
vincente. Na verdade, ele recorreu a
uma máxima: uma postura calorosa e
empática frequentemente convence
as pessoas das melhores intenções do
interlocutor e as aproxima dele.

Já foi demonstrado que a empa-
tia é fundamental, por exemplo, na
relação médico-paciente, na qual
os profissionais da saúde precisam
convencer os doentes de que se
preocupam com eles. Essa tática não
só auxilia a adesão ao tratamento,
como também a recuperação, além
de proteger os profissionais de ações
judiciais relativas a erros. Em 2002, a
psicóloga Nalini Ambady, professora
da Universidade de Tufts, Massa-
chusetts, dividiu os médicos em dois
grupos: dos que foram processados e
dos que não foram. Ela fez gravações
da interação entre médico e paciente
durante as consultas e apresentou-
as para um grupo de estudantes, a
quem posteriormente foi pedido
que determinassem quais médicos
tinham problemas com a Justiça. No
entanto, havia uma pegadinha. Todas
as gravações tiveram seu conteúdo
editado e o que os jovens ouviram



SABEDORIA DA NATUREZA
"Você está olhando pra minha garota?" Quantas vezes
essa pergunta quase estragou a noite de várias pessoas?
Isso não acontece com elefantes. Durante a estação de
acasalamento, os jovens paquidermes machos liberam o
que é conhecido como "cheiro inocente", uma espécie
de sinal olfativo destinado a outros machos adultos de
que vão cruzar seu território. Mas é um blefe: na verdade,
eles não têm a menor intenção de ir além de limites es-
paciais seguros. O resultado? Garantem o próprio espaço
e evitam conflitos desgastantes.

Quantas vezes convidados ficaram em nossa casa
mais tempo do que seriam bem-vindos porque, apesar
de todas as insinuações, de algum modo eles não en-
tenderam que era hora de ir? Isso não acontece com a
acácia espinhosa da África central. Quando insetos ata-

cam a árvore muito vorazmente, ela produz uma toxina,
fazendo com que as folhas exalem cheiro de vegetal
em decomposição. Não só isso: ela também libera odor
característico de parasitas, perceptível para os insetos.
Deixando, literalmente no ar, a mensagem de que há
perigo rondando por ali.

Exemplos como esses oferecem uma boa indicação de
como a persuasão funciona nos reinos animal e vegetal:
não há mensagens ambíguas, nada de jogar verde para
colher maduro. Em vez disso, na ausência da consciência e
desses recipientes efémeros de significado que chamamos
palavras, os animais confiam no que etologistas deno-
minam estímulos essenciais: gatilhos ambientais (como
os odores exalados pelos elefantes ou pelas acácias) que
provocam respostas comportamentais instintivas.

foi modificado: o som foi abafado e a

frequência, alterada. Os participantes,

porém, conseguiram acertar com

muita folga. Os médicos processados

pareciam mais arrogantes. Tinham um

estilo de conversa mais dominante,

agressivo e menos empático,- já os

outros pareciam mais empáticos.

TOQUE DE CHARME
Perdoar e esquecer? Viver e deixar

viver? Ceder à opinião alheia e dei-

xar-se convencer? Parece que isso só

é possível quando há afeição entre

as pessoas — ainda que superficial.

E a soma dos cinco aspectos SPICE

poderia fazer, pelo menos em tese,

que essa proximidade aflorasse. Reu-

nidos, se tornam poderosos. Ajudam

a acalmar ou animar,- contribuem para

o desenlace de um negócio, até para

tentar — e conseguir — ganhar um

trocado de algum estranho na rua.

Afinal, todos esses desafios exigem

certa habilidade para contornar a

resistência do interlocutor e lidar

com respostas inesperadas. E, não

raro, driblar essas situações requer

um toque de charme. E, se não for

a solução absoluta de todos os pro-

blemas de comunicação, o acrónimo

pode, pelo menos, apontar caminhos

para escapulirmos de mecanismos de

vigilância do cérebro alheio e energi-

zar o centro de prazer neural — tanto

o nosso quanto do outro.
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