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família ou novela estão sempre
na pauta de discussões dos salões de

beleza, dos bares e até mesmo dentro de
um táxi, durante uma rápida corrida. Se
não há um amigo para colocar a conversa
em dia, alguns acham um jeitinho de en-
contrar um ouvido disponível, tão neces-
sário no dia-a-dia. Cabeleireiros, taxistas e
garçons estão entre os profissionais eleitos
como confidentes.

"As pessoas gostam de falar e sentem-
se mais aliviadas quando se expressam,"
observa Claudete Penachin. No ramo há 45
anos, 35 deles no mesmo ponto comercial,
a cabeleireira transformou-se em confi-
dente de suas clientes. "Elas falam dos pro-
blemas na família, das preocupações que
têm com os filhos e maridos." Confiança,
discrição e boca fechada são alguns dos
quesitos para quem pretende ocupar o
posto de confidente. "O que alguém con-
fessa deve morrer com você," pondera.

Um confidente também precisa ser

imparcial. Nunca se deve dar pitacos nos
assuntos. "A maioria dos clientes quer falar
e não ouvir. Se você tiver mais intimidade
e a pessoa pedir uma opinião, pode até se
manifestar, mas o melhor é não se intro-
meter," opina.

Há 44 anos, a comerciante Luzia Quio-
nha senta na mesma cadeira para cortar os
cabelos com Claudete. Nessas décadas viu
a relação profissional transformar-se em
uma grande amizade que ambas cultivam.
"A Clau é irmã, amiga e um verdadeiro te-
souro na minha vida", conta. A amizade
entre as duas vai além do salão. Juntas já
viajaram para diversos lugares e viram os
filhos crescer. "Somos uma grande família
feliz," completa Luzia.

O tempo consolidou o vínculo e abriu
espaço para confissões mais íntimas.
"Conto coisas a ela que não falaria para
um padre," brinca. Há 38 anos, Luzia casou
e desde então deixa o visual do marido
sob os cuidados de Claudete. Apesar das
quase quatro décadas de convivência, a
cabeleireira diz que o papo com homem
é diferente. "Eles são reservados e quando

falam é sobre política ou esporte."

Cantinho seguro
A conversa em frente ao espelho pode
mudar de acordo com a presença de ou-
tros clientes. "Se tiver muita gente para ser
atendida, principalmente homens, con-
versamos sobre assuntos amenos," conta a
cabeleireira. Se na cadeira de Claudete é a
freqüência que dita os temas do bate-papo,
na mesa da manicure e colorista Eniveide
Boscolo as confissões ocorrem indepen-
dentemente do ambiente. "A minha mesa
fica em um cantinho e a conversa é bem ao
estilo mineiro, ao pé do ouvido," brinca.

A privacidade do cantinho e a confiança
na profissional propiciam conversas mais
quentes. "Algumas revelam os desejos se-
xuais que sonham realizar," conta. Não são
só as fantasias eróticas que mantêm a con-
versa animada entre Eniveide e as clientes.
Com 39 anos de profissão, a manicure diz
que a preocupação das mães é um tema
que passa de geração para geração. "Aten-

olítica,

do a quarta geração de uma família e
todas as minhas clientes gostam de
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falar sobre os filhos," lembra.
Algumas gerações da família da au-

ditora Maria Bernadete Garcia passam
pelos cuidados da dupla. "Venho aqui há
34 anos. Trouxe meu filho para o primeiro
corte e ele freqüenta o salão até hoje. Trou-
xe também minha mãe e minha sogra",
enumera. Para Bernadete, os laços criados
entre cliente e profissional são importantes
porque contribuem para o entendimento
das necessidades e expectativas. "Procurei
profissionais e encontrei pessoas íntegras
que passaram a fazer parte do meu dia-a-
dia," orgulha-se.

Sobre quatro rodas
Quem anda de táxi acaba sempre discu-
tindo os mais variados assuntos. Enquanto
futebol e mulher são os temas preferidos
dos homens, novela e família estão en-

tre os assuntos mais comentados pelas
passageiras. Na profissão há 20 anos, o
motorista de táxi Lourival Barros já viu e
ouviu de tudo. "Faz parte do trabalho e o
que contam no meu carro fica nele," diz.

Do ponto no Shopping Iguatemi ele
transporta famosos e desconhecidos para
os quatro cantos da cidade. O comum en-
tre essas pessoas é a queda irresistível por
um confessionário sobre quatro rodas. "Já
transportei atores da Globo e jogadores
de futebol. Mesmo quem é famoso acaba
contando um segredo", explica. No volan-
te, o motorista conquistou clientes que
considera especiais. "Eles se transforma-
ram em amigos", conta. E a amizade cos-
tuma abrir as portas para um papo mais
sério. "Quando a pessoa sente confiança
fica mais à vontade para se abrir",
completa.
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Há sete anos, moradores e visitantes
que passam pela portaria do Edifício

Cannes, no centro de Campinas, têm algu-
ma palavrinha para trocar com a porteira
Benedita Possari. Com um sorriso no rosto
e boa vontade para ajudar a quem precisa,
Benê, como é carinhosamente chamada
pelos condôminos, sabe de tudo o que se
passa no prédio.

"A síndica costuma dizer que sei de
tudo," brinca. É verdade. Do último ca-

pítulo da novela a problemas que afligem
os moradores, a porteira sempre tem ou-
vidos disponíveis. "Acho que as pessoas
me vêem como amiga", acredita. Entre a
correspondência e a espera pelo elevador,
o assunto pode ficar mais sério, de acordo
com a confiança do morador. "Às vezes,
pedem-me conselhos. Se tenho uma opi-
nião sobre o assunto, eu falo. Se não, ape-
nas ouço." Para ela, o segredo da confiança
está na discrição", completa.

Se o garçom Edno Ramos pudesse
reunir as conversas e as confissões que
ouviu durante os 20 anos de profissão, elas
preencheriam alguns livros. No Giovan-
netti do Largo do Rosário, onde trabalha,
Ramos conquistou amizades entre um
chope e outro. "Tem gente que vem todo
dia e a convivência vira amizade", diz. O
ouvido amigo do garçom é tão procurado
que os clientes mais próximos o seguem
para onde quer que ele vá. "Quando mu-
dei de Giovannetti, eles vieram junto",
orgulha-se.

Algumas companhias conquistadas no
trabalho continuam quando a choperia
fecha as portas. "Convidam-me para chur-

rascos em família, mas nem sempre dá
para ir. Fico feliz por lembrarem de mim,"
diz. Entre os assuntos que costuma opinar
estão os relacionados à família. "Uma vez,
um cliente me pediu para servir tantos
chopes que o fizessem esquecer o cami-
nho de casa. Aconselhei-o a voltar e fazer
as pazes com a esposa. Ele me ouviu e
o casal veio comemorar a reconciliação
aqui."

Futebol também é uma das especiali-
dades de Ramos. Como amigo do cliente
ele consegue driblar as situações mais de-
licadas. "Se o time ganha, vibro com eles.
Se perde, procuro me solidarizar, afi-
nal não se ganha sempre."
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Ramos. "Para fazer uma boa massagem
é preciso entender os problemas que
afligem o cliente e por isso é importante
conhecê-lo melhor", explica. Nesse enten-
dimento, cliente e terapeuta normalmente
transformam-se em amigos. "Vou a ani-
versários e casamentos das pessoas que
atendo", conta.

Com 12 anos de profissão e uma proxi-
midade grande com os clientes, Ramos diz
que na intimidade da sala de massagem o
cliente se sente mais livre para confissões
apimentadas. "As solteiras falam de seus
desejos e experiências sexuais. As casa-
das contam o desempenho dos maridos
na cama", diz. Outras, mais comedidas,
não vão tão longe, mas revelam alguns
detalhes. "Elas reclamam dos maridos
que estão sempre trabalhando e não têm
tempo para elas e os filhos," conta. Com
tanta informação confidencial, o massote-
rapeuta adota apenas uma conduta. "Tudo

onhecer bem o cliente faz parte do
trabalho do massoterapeuta Rick

fica na sala e não dou qualquer tipo
de opinião."
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