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ADVOGADO
Empresa de marcas e patentes
procura sócio para setor jurídico. (
Advogado com carteira OAB e es-
pecialização na área da proprie-
dade industrial e intelectual). Tra-
tar c/ Isaias. ☎ (11)2098-2313

ADVOGADO(A)
Escritório de Advocacia situado em
Campinas, Rio de Janeiro e São
Paulo, procura advogado c/ expe-
riência mínima de 3 anos no ra-
mo. Enviar Currículo para email
andpaes@yahoo.com.br

AJUDANTE GERAL
Dinâmico residir próximo ao Cen-
tro. Maria ☎ (11)3361-5155

AJUDANTE GERAL
Faxineira c/ 2 anos exp. CV p/ Cx
Postal 13858 cep 01216-970

AJUSTADOR MECÂNICO
(SENIOR)
Possuir conhecimento em Pneu-
mática e elétrica, conhecer mol-
des de Zamak, alumínio, plástico,
estampo de corte, dobra e repuxo.
Especializado em montagem de
máquina com conhecimento em
operar máq. tipo Fresa, Torno e
Retífica. Exp. comprovada de 06
meses. Imprescindível informar a
faixa salarial pretendida. Interes-
sados enviar Cur riculo para:
rh@amm.com.br ou pleo correio. R.
Santana de Ipanema, 1117 Cum-
bica Guarulhos São Paulo Cep
07220-010 A/C Andreia - RH

ALFAITE
Comp. Rua Augusta, 2550 sala 31
3 ª andar - Cerq. Cesar. c/ Severo

ANALIST. CONTÁBIL
Exper. em Rotina Contábil e Fiscal.
Enviar CV p/ R.Venceslau Brás 16,
3º Andar, Cj. 33. CEP 01016-000

A N A L I S TA D E
LOGÍSTICA
Transportadora admite para Z.O
São Paulo (marg. Tietê). Curso su-
perior, exp. anterior na área logísti-
ca ou operacional, disp. p/ via-
gens e conhec. Pacote Office + Ex-
cel avançado e bom domínio em
projetos logísticos. Enviar Curricu-
lo p/ : rh-selecao@hotmail.com

A N A L I S TA D E
PAGAMENTO
Brooksfield admite,p/Z. Sul (Mo-
rumbi), exp. sistema RM Labore,
atend. ao usuário, more Z.S. Tratar
Av. Roque Petroni Junior 999
1ºand, sala 13 e 14 Vl Gertrudes

ARQUITETO PROJETISTA
Projeto de Stands, eventos, exposi-
ções e cenografia. Experiência Auto
Cad , Studio 3D Max, Corel Draw e
Photoshop. Imprescindível Curricu-
lum c/ Projetos Stand para e-mail:
financeiro2@arquitrama.com.br

ASSIST.CONTÁBIL/ ADM
C/ experiência. Enviar CV p/ Rua
Joel Jorge de Melo, 608 CEP:
04128-081 Saúde SP a/c RH

ASSISTENTE CONTÁBIL
Exp em escritório contábil, residir na
Zona Sul. Oferecemos VT e VR. CV
p/: condam.recruta@gmail.com

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
P/metalúrgica, c/exp.financeiro ou depto. fiscal
(ICMS, IPI, etc), c/exp.comprov. Sal.R$900. C.V.
c/foto R:21 de Abril 521 Brás. Cep:03047-000

EMPREGOS A

ASSISTENTE DE ESCRITA
FISCAL
Escritório Contábil precisa c/ exp.
em toda rotina fiscal. CV para email:
guto@gmcontabilidade.com

ASSISTENTE DE VENDAS
C/ Exper. na Área Comercial. Envi-
ar CV aos cuidados Sr Carlo. Rua
Correia de Melo, 85 3º and Cep:
01123-020 Bom Retiro- SP

ASSISTENTE DEPTO
PESSOAL
Cursando administração ou áreas
afins, exp. em indústria. Conhecer
todas as rotinas de departamento
pessoal. Imprescindível informar a
faixa salarial pretendida. Interes-
sados enviar Cur riculo para:
rh@amm.com.br ou pelo correio. R.
Santana de Ipanema, 1117 Cum-
bica Guarulhos São Paulo Cep
07220-010 A/C Andreia - RH

ASSISTENTE DEPTO. PESSOAL
Admite-se c/ exp. em escritório
contábil. Tr. Av. Nsa Sra. da Assun-
ção, 485 Vl. Butantã c/ Wilma

ASSISTENTE DP
conhec rotinas, cálculo sals., fé-
rias, admissão, rescisão, encargos,
obrig. acess. vagas@cadis.com.br

A S S I S T E N T E
ESCRITA FISCAL
2º grau completo, c/ experiência
em escritório contábil. Enviar C.V p/
rh@ecrel.com.br

ASSISTENTE FISCAL
Experiência na rotina contabil e
impostos. Enviar CV c/pret.sal. p/
curriculum.contabil@gmail.com

ASSISTENTE(A) CONTÁBIL
Exp. em contabilidade, escrita fis-
cal. Enviar Cv. c/pretensão salarial
p/ joelson@demark.com.br

AUDITOR EXTERNO
Empresa de Auditoria contrata Au-
ditor c/ exp. Enviar C.V. p/: Perso-
nal Auditores e Contadores. Rua
Coelho Lisboa, 442 - 9ºandar, cj
92 Tatuapé SP CEP:03323-040

AUX. ADMINISTRATIVO
E secretár ia. Com urgência.
☎ (11)4795-3126

AUX. ADMINISTRATIVO
Para trabalhar em imobiliária, com
experiência na área, região do Bom
Retiro. Enviar Curriculum p/ e-
mail: wr.imoveis@uol.com.br ou

☎ (11)3337-3455

AUX. DE COMPRAS
Empresa necessita de Auxiliar de
Compras c/ curso técnico na área
de construção civil, c/ exper míni-
na 5 anos. Enviar CV p/ Caixa
Postal Nº. 34712 CEP: 01452-
970, São Paulo/ S.P

AUX. DE FATURAMENTO
Requisitos básicos: 2º grau com-
pleto, exp. rotinas de faturamento
e área administrativa, dinâmico e
multifuncional. A empresa ofere-
ce: salário R$800 + V.T. + C.B.
Curriculum a/c Sr. Mário. Rua Xa-
vantes 813 Brás Cep. 03027-000
ou gamts.comercial@hotmail.com

AUX. DEPTO PESSOAL
P/ construtora c/ exper. comprov.
CV p/ tecnibras.orc@uol.com.br

AUX.ADMINISTRATIVO
C/ ou s/ exp., desejáveis noções
de inglês e rotina fiscal, para tra-
balho em hc enviar CV. (com pret.
sal.) p/ Av. Brig. Luiz Antônio, 2367,
conj. 910 - SP - Cep: 01401-000

AUX.DEPTO PESSOAL
C/ exper. Comp. R. Padre Lima, 86
Pari ☎ 2692-1886 c/Eduardo

EMPREGOS A

AUX.ESCRITA FISCAL
C/ prática contábil, p/ trabalhar em
escritório contábil. Salário a com-
binar. CV: helcio@starred.com.br

AUXILIAR ADM
Escritório de advocacia contrata
com experiência em arquivo. Envi-
ar CV c/ foto e pret. sal. aos cui-
dados, de Dra. Mônica p/ Al. Joa-
quim Eugênio de Lima, 598 - 13º
Andar - Cep: 01403-000 - SP

AUXILIAR DE ADM. DE
CONDOMÍNIOS
C/experiência comprovada. Enviar
C.V. p/habitazione@uol.com.br

A U X I L I A R D E
LICITAÇÃO
Empresa c/ sede em Alphaville,
seleciona Profissionais c/experi-
ência em Licitações e Todas as
Modalidades. Enviar C.Vpara e-
mail: tele2006@terra.com.br

AUXILIAR FINANCEIRO
Exp. em contas a pagar, concilia-
ção bancária. Noções de RH e bons
conhec. em Excel. Local Vl.Maria-
na, Salário R$ 900,00+benefícios.
C.V. p/ auxfinan@hotmail.com

B3

BABÁ
Dormir, Exp. Ref. (11)5584-8767

BABY SITER
Para trabalhar no Canadá, Europa
e E.U.A. ☎ (11)4521-8443 ou si-
te: www.intercambio.in

C3

CALDEIREIRO
Conceituado Colégio situado na
região do Morumbi, admite Cal-
deireiro, com sólidos conhecimen-
tos em Caldeira (Gás natural), de
preferência com curso completo no
SENAI. Oferecemos: Convênio Mé-
dico, Cesta Básica, Seguro de Vi-
da e Refeitório no local. Os inte-
ressados deverão enviar CV para o
e-mail: paulocesar@csasp.g12.br.

CASEIRO OU CASAL
Precisamos p/ pousada em Cara-
guatatuba, aposentados, s/ filhos
pequenos, salário á combinar.
☎ (11)3488-3599 hc /6105-
5757 - rogerio@ferquin.com.br

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR - 04 vagas
(1) Recrutamento e Seleção; (1) Remuneração e
(2) Folha de Pagamento e Relações Trabalhistas.
Curso Superior Completo, desejável Pós Graduação;

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
(DESEJÁVEL DO TRABALHO) - 01 vaga
Possuir COREN.
ASSESSOR DE IMPRENSA - 01 vaga
Superior completo em Jornalismo ou Comunicação
Social com habilitação para Jornalista
GERENTE DE PRODUTOS VAREJO - 01 vaga
Superior completo, desejável Pós Graduação
Conhecimento em desenvolvimento e implantação de
produtos e serviços voltados a varejo e programas de
fidelidade de clientes.
ANALISTA DE PRODUTOS - 01 vaga
Superior completo
Conhecimento na área de produtos, comercial ou
Marketing de empresas de serviços e produtos auto-
motivos voltados ao público varejo
Desejável Inglês e espanhol

ANALISTA CONTÁBIL - 02 vagas
Superior completo em ciências Contábeis, possuir CRC.
Local de Trabalho - Zona Norte de São Paulo

INSPETOR DE SEGURANÇA VEICULAR - 01 vaga
Curso Técnico de Mecânica
Local de Trabalho - Campinas - SP

Venha fazer parte de nosso time!
Cadastre-se através do site: www.linces.com.br

Oferecemos remuneração compatível com mercado, oportunidade de
ascensão profissional e ótimo ambiente de trabalho.

Somos  um grupo de empresas lideres em seus segmentos de negó-
cios, presentes no mercado de prestação de serviços para a área
automotiva atendendo os setores de seguradoras, financeiras, bancos
e varejo em geral, com operações em 95% do território nacional.
Devido a nossa forte expansão, buscamos os seguintes profissionais
para nosso quadro de colaboradores:
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CHEFE DE OFICINA
Sorocaba, sal. inicial de R$1500
(15)7834-9081/3221-1505

COLORISTA TÊXTIL DE
ESTAMPARIA
Kalimo Têxtil admite c/ exper. En-
viar C.V p/ Av Juscelino K. de Oli-
veira, 575 Zona Indl Votorantim -
cep:18110-008 SP ou p/ email:
renato@kalimotextil.com.br

CONSULTORES DE
IDIOMAS
A Paradign Language Support se-
leciona profissionais c/ fluência em
inglês E espanhol. Acesse www.
pls.com.br em “ fale conosco” e
preencha o formulário “ Seja con-
sultor Paradign”.

CONSULTORES VENDAS
Empresa Brasileira de Telecomuni-
cações contrata. Sal. fixo + co-
miss. + benef. Comp. nos dias 19,
20 e 21/05 das 8 as 17hrs c/ RG
e CV à R. Vinte e Quatro de Maio nº
35, 16º andar, cj. 1610 ou enviar
CV p/ todaynet@terra.com.br

C O N T A T O
PUBLICITÁRIO
Editora com 9 anos de mercado
contrata contato publicitário Envi-
ar C.V p/ nadia@cteditora.com.br

CONTATO PUBLICITÁRIO
Editora de médio porte contrata,
regime CLT: Fixo, (+)Comissão,
(+)Combust. e Alimentação. Env. CV
comercial@editoraonline.com.br

CONTATO PUBLICITÁRIO
Início imediato. Profissionais para
venda de espaços publicitários. Fixo
+ comissão + ticket. Interessados
enviar Curriculum Vitae para e-
mail: ricardo.gabel@uol.com.br

C O O R D E N A D O R D E
TECNOLOGIA
Colégio particular em S.P. selecio-
na Coordenador de Tecnologia
aplicada à Educação. Experiência
mínima de 5 anos em instituição
de ensino. Enviar Curriculum p/
vagas.escola@gmail.com

CORRETOR (A)
Novos, Lançamentos, Zona Sul -
com Creci. Construtora de reno-
me. Venda rápida. Urgente!
☎ 5070-1111 com Sidney

EMPREGOS C

CORRETORES
Alphaville, Barueri, Guarulhos, S.J.
dos Campos e Taubaté. C/ ou s/
exp., lançamento de aptos. Urgen-
te (11) 9608-1473/6671-1309.

CORRETORES
C/ ou s/ exp. p/ Z.O. e Z.L., Gua-
rulhos e S. J. dos Campos, c/ car-
ro. (11)7865-0705/9210-3435
ou CV: luizascacca@bol.com.br

COZINHEIRO (M)
Admite-se cozinheiro profissional,
com experiência forno e fogão.
Tratar ☎ (11) 2950-0304

D3

DENTISTAS E PROTÉTICOS
P/ Int. SP/ MG/ RJ e Nordeste.
Of.moradia e refeições, Ót. ganhos
(12)3962-2807 / 9146-2213.

DENTISTAS
Precisa de C.D, Clínico Geral p/
região de Taboão (11)3828-3300

DENTISTAS
Precisa-se urgente para consultó-
rio Zona Sul ☎ (11)3983-0838

DESENH. CAD 2D E 3D
Desejável Accurender. C.Vs. p/
arqdes2008@hotmail.com

DESENHISTAS
Empresa Naval em Salvador bus-
ca c/ exp. Completo domínio de
Autocad 2D e 3D. Rhinoceros 3.0
desejável. Início imediato. Cv c/
pretensão salarial para e-mail:
contato@pbcampos.com

DIGITADOR (A)
Com exp. mínima de 2 anos, p/
clínica de estética. Enviar C.V p/ o
e-mail : luciana@hara.com.br ou Av:
Europa 140 cep : 01449-000

MÉDICOS
Hospital Sorocabana está contratando Médicos
Clínicos, Cirurgiões, para trabalho em Pronto So-
corro. Agendar entrevista ☎ (11)3873-1825

para atuar:
Na grande São Paulo

No interior de São Paulo
Na região nordeste do país

Desejável conhecimento de informática.
Possuir veículo próprio é imprescindível.

Aos interessados, enviar curriculum para
audatex@audatex.com.br

Empresa multinacional na área de
tecnologia e serviços procura

Representante
Comercial

E3

ELETRICISTA
Especialista conserto/reforma em
máq. de solda. TIG/MIG. R$2.500
☎ (12) 3923-6000 c/ Alexandre

EMPREGADA DOMÉSTICA
p/ cozinhar e outros serviços, se-
nhora de 40 a 50 anos c/ refe-
rências ☎ (11)3256-4341 hc

ENCARREGADO DE
ESTAMPARIA TÊXTIL
Kalimo Têxtil admite c/ exper. En-
viar C.V p/ Av Juscelino K. de Oli-
veira, 575 Zona Indl Votorantim -
cep:18110-008 SP ou p/ email:
renato@kalimotextil.com.br

ENCARREGADO
SR Embalagens Plásticas contrata
Encarregado e profissionais da área
de impressão. Enviar CV e-mail:
recrutamento@srembalagens.com.
br ou CX Postal 241 cep: 14781-
160 Barretos - SP

ENGENHEIRO CIVIL
A Apoio Assessoria e Projeto de
Fundações S/S Ltda., necessita de
Engenheiro Civil com comprovada
experiência em Projeto e Direção
Técnica de Fundações. Enviar C.V
para Av. Brig. Faria Lima, 1685 - 5º
andar Cj. 5G.Cep.01451.001/SP

ENGENHEIRO CIVIL
C/ experiência em licitações, or-
çamentos, medições e cotações, na
área de saneamento básico. Os
interessados deverão enviar C.V. p/
propileuengenharia@yahoo.com.br
com Telelefone para contato.

ENGENHEIRO CIVIL
Com experiência de 2 anos com
C.N.H.,para obras de lojas/ban-
cos na capital e interior. Enviar C.
V. “pret sal.” p/ Caixa Postal 12942
- Cep: 04009-970 - S.Paulo.

EMPREGOS E

ENGENHEIRO CIVIL
Construtora admite c/exper. 5a-
nos. CV p/ R. Maria Monteiro
nº859-Cambuí Campinas/SP Cep:
13025-151 sob a Sigla:”constr”

ENGENHEIRO
Corretora de Seguros busca pro-
fissional com formação em Enge-
nharia Civil, Elétrica ou de Produ-
ção. Desejável conhecimento de
Análises de Riscos e Fluência no
Inglês. Enviar C.V. aos cuidados
deste jornal sob a sigla: ENG/546

E N G E N H E I R O D E
PRODUÇÃO
Empresa em Salvador busca c/ exp
em gerenciamento de projetos na-
vais. Conhecimento em metodolo-
gia de PMBOK desejável. Início
imediato. Cv c/ pretensão salarial
p/: contato@pbcampos.com

ENGENHEIRO NAVAL
Empresa Naval em Salvador bus-
ca c/ exp. em estaleiro. Início
imediato. Cv c/ pretensão salarial
p/: contato@pbcampos.com

VENDEDORES INTERNOS
Empresa de Informática (suprimentos) admite
com experiência, ótima expressão verbal e reda-
ção.(fixo+comissões+prêmios+ass.médica+ali-
mentação+VT). Enviar currículo para R.Domingos
Rodrigues 341-CEP 05075-000-5ºa.Cj.56 - A/C
Marcos ou e-mail: vagas@mpremium.com.br

INTERNATIONAL SCHOOL

Requirements
• Energetic, student-centered, and ability to work

collaboratively
• Previous successful work experience
• Current documentation in order: working visa,

certification
• Native English Fluency Mandatory
• Available: Full Time
• Occasional meetings & trips outside the normal

School day

Recruiting teachers for August, 2008
Early Childhood & Elementary Classroom Teachers, Music, Physical Education and Portuguese

High School: English, Math, Physics, French, Religion

Benefits
• Dynamic, Progressive Professional Environment
• On-going Continuous Professional Growth

Opportunities
• Health & Life Insurance
• Lunch, Transportation, Cesta Básica
• Supportive & Caring Learning Opportunity

E-mail: jobs@chapelschool.com

EMPREGOS E

ENGENHEIRO QUÍMICO
DE PRODUÇÃO
Exp. em indústria Metalúrgica, c/
exp. em Cromo e Galvonoplastia.
Imprescindível informar a faixa sal.
pretendida. Interessados enviar
Curriculo p/: rh@amm.com.br ou
pelo correio. R. Santana de Ipane-
ma, 1117 Cumbica Guarulhos S.P
Cep 07220-010 A/C Andreia - RH

ENGENHEIRO/TÉCNICO
ELÉTRICO E MECÂNICO
P/ trabalhar Grande S.Paulo e fo-
ra do Estado. Enviar C.V c/ pret. sal.
p/ e-mail: rh_tk@terra.com.br

ENGENHEIROS
Empresa admite: Engenheiro ge-
rente de contratos, Engenheiro de
qualidade, Engenheiro de Segu-
rança. Exp. mínima 10 anos p/
atuar na área de dutos em Linha-
res ES. C.V para e-mail mafaldo.
moreli-dp@saceng.com.br

ENGLISH TEACHER
English Teacher Are needed at Wi-
se Up Alphaville/Butantã. Resumé
to: assis_coord@terra.com.br

ESTAGIÁRIO EM DIREITO
Enviar CV com pretensão salarial p/
e-mail taniamendes@aasp.org.br

EMPREGOS E

ESTÁGIO
Cursando administração ou áreas
afins, experiência mínima de 06
meses na área financeira ou Con-
tábil. Residir em Guarulhos ou
próximo. Imprescindível informar a
faixa salarial pretendida. Interes-
sados enviar Cur riculo para:
rh@amm.com.br ou pelo correio. R.
Santana de Ipanema, 1117 Cum-
bica Guarulhos São Paulo Cep
07220-010 A/C Andreia - RH

ESTETICISTA CORPO / FACE
C/ ou S/ experiência. Brooklin.
Tratar (11) 5094-0358

ESTOQUISTA
C/ ou s/ exp., na área de implan-
tes cirúrgicos. (11)3744-3405
agnes@spinestahl.com.br

EXTRUSOR F IOS E
CABOS
C/ experiência no ramo. Oferece-
mos benefícios. C.V p/ R:Reveren-
do Isac Silvério, 566 Ermelino
Matarazzo. Cep 03810-030 A/C Sr.
João ou Alessandro

VENDEDOR(A) POR TELEFONE

A Tecnomania lider nacional em vendas de
câmeras digitais, seleciona nesta 2ª feira.,

profissional c/experiência em atendimento de Call
Center, Tlmkt, 2ª grau e disponibilidade p/ tra-
balhar sábado e domingo. Oferece: fixo R$661,00
+ prêmios que podem somar R$1.400,00 + as-
sit. méd. + odont./CLT/VR/VA/VT (+ ampla ofer-
ta de benefícios do mercado). Ligue hoje mes-
mo e agende sua entrevista: ☎ (11)5503-8222

F3

FARMACÊUTICO
Atendimento e responsabilidade
técnica. Drogaria especializada em
Diabetes, período integral. Cv para
marcos@diaadia.com.br

FARMACÊUTICO(A)
P/ Drogaria região de Caieiras.
Enviar C.V p/ marli.sn@uol.com.br

FARMACÊUTICO(A)
R$2.000 (11)3384-5691 Z.Sul

FATURISTA
Para convênios médicos, com co-
nhecimento padrão TISS. Urgente.
☎ 2957-1737 com Susi

Para anunciar nos 
classificados do 
Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001

São Paulo

(11) 3855-2001

Paulo Celso de
Toledo Jr. *

Artigo

P
ara quem não se lem-
bra,A Escolha de So-
fia (livro e filme do
início dos anos 80)
apresenta o dilema

de uma mãe (Sofia), obrigada a
escolher um filho para morrer
e, assim, salvar a vida do outro.
Seráqueos profissionais deho-
je são submetidos pelas corpo-
rações a este tipo de dilema? À
primeira vista, a resposta é:
sim!

Temos acompanhado pela
mídia estudos sobre o assunto,
e, com mínimas exceções, há
quase unanimidade na consta-
tação de que os executivos se
sentem infelizes, ou pelo me-
nos insatisfeitos, com o traba-
lhoquerealizame/oucomaem-
presa em que estão.

Aliás, provavelmente, esses
estudosdevemtersido inspira-
dos (entre outros fatores) na
sensação desagradavelmente
comum que sentimos quando
perguntamos: “Como vão as
coisas no seu trabalho?”. As
respostas mais usuais vêm em

tom de queixa: “Estou sobre-
carregado”; “Estou correndo,
como sempre”; “A pressão es-
tá grande”; “Minha agenda es-
tá um caos’; “Há muita incerte-
za sobre o futuro da empresa”;
e até “Se você souber de algu-
ma oportunidade, me avisa
tá?”... Aqui e ali aparece algu-
ma notícia de um executivo
que abandonou tudo e “foi vi-
ver um novo tipo de vida”.

E quem comenta isso o faz
sem nenhuma restrição à deci-
são; pelo contrário, pode-se
até sentir uma pontinha de in-
veja. Com tal cenário, tem-se a
impressão de que realmente a
empresa tem colocado pessoas
frente auma “escolha de Sofia”
velada: “Escolha entre sua car-
reira e sua vida pessoal”... Mas
trata-se de um falso dilema.
Não é proibido ter sucesso e
realizar-se pessoalmente. Po-
demos nos sentir realizados
porque temos sucesso; e pode-
mos ter sucesso por nos sentir-
mos realizados.

Como? Tratando de achar
os pontos de convergência en-
tre a necessidade da empresa
(sucesso profissional) e a ne-
cessidade pessoal de cada um
(realização);buscando oequilí-
brio entre demandas de curto
prazo e os objetivos estratégi-

cos; estabelecendo um balan-
ceamentoeficazentrevidapes-
soal e profissional.

É uma tarefa que não pode
ser conduzida sem cooperação
total e despojada entre profis-
sionais e empresas.

Éimportanteparaasempre-
sas agir com a consciência de
queumadesuasmaioresvanta-
gens competitivas é ter um ti-
mequalificado,responsabiliza-
do e motivado (e, portanto,
competitivo!). Para a empresa
é inadiável estabelecer condi-
ções para que o trabalho seja,
também,fontedesatisfaçãopa-
ra os profissionais.

Estes, por seu lado, preci-
sam entender que as empresas
são um dos principais recursos
para dar viabilidade a seus ob-
jetivospessoais. Cabeaeles de-
finir e explicitar seus anseios
pessoais. Juntos, com as infor-
mações adequadas, empresas
e profissionais poderão cons-
truir um modus vivendi que
permitaacoexistência dereali-
zação pessoal e sucesso profis-
sional. No mundo cada vez
mais complexo em que vive-
mos essa identificação não é
tão fácil como pode parecer.

Inicialmente,aempresapre-
cisa identificar e definir clara-
mente quais competências são

necessárias para o sucesso do
seupróprionegócio.E,porcon-
seqüência, deseus colaborado-
res. Mas, essas competências,
por sua vez, precisam estar ali-
nhadas e convergentes com al-
gumas definições essenciais,
como: missão, valores, código

deconduta,objetivos estratégi-
cos, cenários de curto, médio e
longo prazos, e relações com
partes interessadas (também
conhecidas como stakehol-
ders).

As competências consti-
tuemo panode fundo paradefi-
nir os perfis necessários aos
profissionais. Então é necessá-
ria uma criteriosa investiga-
ção sobre o perfil dos colabora-
dores, identificando lacunas
entre o hoje e o desejado.

Esse já é um primeiro passo
na compatibilização entre em-
presa e profissionais. Comple-
menta a construção desse ver-
dadeiro tabuleiro de xadrez
chinês,aanálise individualeor-
ganizacional de forças x vulne-
rabilidades e oportunidades x
ameaças. A partir daí, pode-se
construir um plano de desen-
volvimento organizacional e
de pessoas que contemple a si-
nergia entre as necessidades
da empresa e os anseios indivi-
duais.

ACOMPANHAMENTO
E, para saber se, realmente a
síndrome da “escolha de Sofia”
não mais existe, a corporação
devefazerum acompanhamen-
to periódico da opinião / per-
cepção dos profissionais quan-
to à desejada convivência en-

tre sucesso e realização.
E proceder aos ajustes que se
mostrarem necessários.

Não é uma tarefa simples,
nem rápida, nem “da moda”.
Deladependeaperenidadesus-
tentável das organizações em-
presariais.

Por isso, deve ser um com-
promisso de toda a organiza-
ção. Não pode ser “mais um
programa de RH”. É um proje-
to de toda a empresa, que deve
ser assistido pela área de RH,
que exercerá o papel essencial
de focar-se na eficácia do tra-
balho humano, agregando e
disseminando conhecimen-
tos, desenvolvendo comporta-
mentos, introduzindo as ade-
quadas metodologias e tecno-
logias .

E, principalmente, colabo-
rando com as demais áreas na
difícil tarefa de definir e cum-
prir o caminho para construir
um círculo virtuoso: um am-
biente em que o sucesso traga,
como conseqüência, a realiza-
ção dos profissionais , que pro-
duzirão melhores resultados,
que estabelecerão um ambien-
te de sucesso, que...

*Paulo Celso de Toledo Jr., con-
sultor da LCZ Desenvolvimento
de Pessoas e Organizações;
www.lczconsultoria.com.br

A escolha de Sofia
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 maio 2008, Classificados Empregos, p. Ce 4




