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1/2 OFICIAL MECÂNICO
OU OFICIAL MECÂNICO
Precisa-se, residir Zona Oeste
SP☎ (11)3788-1043

ACOMPANHANTE
P/ Idoso de 30/48 anos, homem
ou mulher, c/ prática e referências
para dormir no emprego Tr.
☎ (11)9358-4910 c/ D. Rosa

ADVOGADO (A)
Espec.direito Administrativo ou
Constitucional, inglês fluente, disp.
viagens. Salário R$2.800. Marcar
entrevista ☎ (11)3287-2542

AGENTE DE CARGA
Empresa no segmento de agen-
ciamento de carga contrata profis-
sional com experiência em agen-
ciamento de carga, desenvolvi-
mento de agentes no exterior e
demais rotinas inerentes a função.
Início imediato. Enviar C.V. para
brasil.international@terra.com.br

ANALISTA COMÉRC
EXTERIOR
Para atuar em empresa de médio
porte, setor eletro industrial, c/ aná-
lise/vendas, mercado internacional.
Exp. mínima 3 anos, Inglês Fluente.
CV c/ pretensões p/ R. Maestro
Manoel Vitorino dos Santos, 265
Cotia/SP - CEP:06707-200

ANALISTA DE CUSTOS
Compl. ou cursando Adm Empre-
sas, Ciencias Contábeis ou Econo-
mia. Exp. mín. de 2 anos em cus-
tos industrial e formação de pre-
ços, de preferencia no setor textil.
Domínio em informática e siste-
mas integrados. CV aos cuidados
deste jornal sob sigla ANA/263

ANALISTA DE RISCO
(SEGURANÇA)
Experiência em segurança patri-
monial, gerenciamento de risco,
exp. militar, oficial R2, cidades de
Porto Alegre- RS, Uberlândia -MG,
Vitória -ES. Enviar C.V. p/e-mail:
analistarisco@bol.com.br

ANALISTA DE
SISTEMAS
Tradicional empresa de TI contrata
profissional com 2-3 anos de ex-
periência em desenvolvimento de
sistemas e sólidos conhecimentos
em Java e MySql. Desejável: In-
glês, RUP e UML. Encaminhar CV
com pretensão salarial para
gam@epsoft.com.br

ANALISTA FINANCEIRO
Contas á pagar e receber, fluxo de
caixa. Inglês intermediár io.
ibre@terra.com.br

ANALISTA SIST/CONTR.
Sup. Ciências Comp., 3a exp. co-
nhec. Clipper/SQL/S.Int. CV em-
presarial@gatework.com.br

ARQUITETA
Loja de iluminação contrata c/
experiência em vendas. Enviar C.V.
aos cuidados deste jornal sob a
sigla ARQ/454

ADMINISTRADOR CONDOMÍNIO
Admite-se prof c/+15a. função, p/cargo Ger
Edifícios Coml Centro SP. + 40a CV Av Paulista 949
cep01311-100 Adm. Imóveis a/c A.Marques
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ASSIST. OFTALMOLOGICO
e Recepecionista c/ exp. compro-
vada em Oftlamologia. Enviar CV p/
Rua Haddock Lobo, 83 cep
01414-001 a/c Elisete ou Katia

ASSIST. VENDAS
Fem, informática, curso superior,
conhecimentos comprovados,
venda/faturamento, CV c/ pret.
salarial p/ recursoshumanos@ara-
mital.com.br

ASSIST.PESSOAL/CONTABIL
/Fiscal c/exp. 02 anos em escrit.
contábil,que resida Z.Oeste. Enviar
CV: consultab@consultab.com.br

ASSISTENTE ADM
Exp. de 2 anos na área adminis-
trativa, word, excel, 2º grau com-
pleto. Salário R$800 + benefícos.
C V p/ e-mail tonom@uol.com.br

ASSISTENTE
CONTÁBIL
C/ conhec.da rotina, sistema
Magnus e Datasul imprescindível,
para Berrini. Enviar Curriculum p/
Av.Eng. Luiz Carlos Berrini nº 1700,
3º and.,sl. 301, Cep: 04571-011

ASSISTENTE CONTAS A PGR
Maior, 10 anos de exp., res. Z.Les-
te, conhec. Sist. Microsiga Proteus,
envio e retorno de arq. , protestos,
program de pgtos, bxs de titulos C.V.
p/ fanem.rh@uol.com.br

ASSISTENTE DE COMPRAS
Indústria metalúrgica, procura prof.
maior, masc, 3 anos de experiên-
cia, formação téc. mecânico, resi-
dente em Guarulhos e região. En-
viar C.V. p/ fanem.rh@uol.com.br

ATENDENTE
100% vídeo. Bairro Sumaré. De 18
à 25 anos, 2º grau compl/curs.
Gostar de cinema, disponib. p/ trab.
finais de semana. C.V c/ sigla
“A48” P/ R. dos Bandeirantes, 351,
Cambuí, Campinas - SP, CEP
13024-010 a/c de Carolina.

ATENDENTE-OP.CENTRAL
Grandes empresas, sup.compl/
em curso. CLT, fixo+VRA, vt, vr, ass.
méd. C.V. oc@criemp.com.br ou
Cadastre: www.criemp.com.br

AUDITOR DE
SISTEMAS
Empresa de consultoria em franca
expansão procura profissionais que
conheçam ITIL, Cobit, BS 7799,
SOX e ou Auditoria de Sistemas.
Interessados enviar CV. a/c deste
jornal sob a sigla AUD/645

AUX. ADMINISTRATIVO
C/ exp. em total rotina de secretá-
ria, NF, maior, 2º gr. compl, p/ tra-
balhar região Av Paulista, sal.
R$600 + benef. Enviar Cv c/ foto
p/ proemgases@bigpond.com

AUX. ADMINISTRATIVO
P/ Distribuidora de medicamen-
tos, c/ exp. em contas a pagar,
contas a receber e cobrança. En-
viar C.V. p/ Rua Machado Bitten-
cour t 190 - sa la 110 Cep:
04044-000 c/ código ADM

AUX. DE ESCRITÓRIO (MOÇA)
Empresa contrata prof. c/exp. p/
função acima com bons conhec. de
informática. Comp. c/CV., após
14h, Lgo. São Bento, 20. Centro SP

AUX. DE ESCRITÓRIO/FISCAL
Sexo femin.,conhec. sólido setor
fiscal, faturamento/informática e
rotina de escritório. Enviar Curricu-
lo p/e-mail: cv@msantos.com.br

AUX. DE VENDAS
Locadora de automóveis admite:
acima de 25 anos, atendimento
telefônico ao cliente, informática,
conhec. de rotinas de escritório.
Comp. c/ C.V. no dia 10/06 das 14
ás 17hs AV: Lins de Vasconcelos,
3.338 ( metrô Vl. Mariana)
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AUX. DEPTO PESSOAL
2 anos de exp. na constr. civil. C.V.
p/ email rh@ctpfeng.com.br

AUX. ESCRITA FISCAL
Moça c/experiência em Escrita
Fiscal e digitação. R. Lubavitch,
113, 8ºandar - Bom Retiro.

AUX. LABORATÓRIO
P/ trabalhar em farmácia de ma-
nipulação. Enviar CV Rua Macha-
do Bittencourt 190 - sala 110 -
Cep:04044-000 c/ cód. LAB.

AUXILIAR DE COMPRAS
c/ experiência no ramo de mate-
rias eletricos ou iluminação. Enviar
Cv p/ financeiro@stillux.com

AUXILIAR DE
IMPORTAÇÃO
Exp. L.I, D.I e ANVISA. C.V. p/ Rua
Líbero Badaró 496, 8º and. Cen-
tro SP cep. 01008-000 a/c Sonia

AUXILIAR DEPTº
PESSOAL
Masc ou Fem, exp min 1 ano em
controle de ponto eletrônico reg de
empregados e demais rotinas do
setor. Enviar CV aos cuidados des-
te Jornal sob a sigla DP/279

AUXILIAR ESCRITÓRIO
25 vgs R$950 ☎ (11)7717-7822
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BABÁ R$900
P/ dormir, 1 criança. Refer. acima
de 2anos, registr (11)3772-0770

BALCONISTA
p/ Loja de moda feminina, com-
parecer à R: Heitor Penteado, 1826
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CABELEIREIROS
C/ exp. P/ salão ampliando sua
rede na Z. Norte. ☎ 6242-8379

CHEFE DE CONFEITEIRO
Hotel 5 estrelas na Bahia contra-
ta, experiência 5 anos cargo lide-
rança, confeitaria/padaria, nível
univers. CV p/ cx postal 7229 Pi-
tuba cep.41811-970 Salvador

CHEFE ENG/PROD
Coord. proc. produção, 3a exp. em
ferramentaria. Região SBC.CV.em-
presarial@gatework.com.br

CHEFE ENG/PROD
Sup. comp. 2a exp. área PCP. In-
formática avançada. CV empresa-
rial@gatework.com.br

COMPRADOR
TÉCNICO
C/ experiência mínima de 5 anos,
conhec. em compras de materiais
de construção civil, bem como
equipamentos, utensílios e enxo-
val p/ obras de Hipermercados.
Enviar C.V c/ pretensão salarial p/
curriculum-compra@uol.com.br

ANALISTA PROGRAMADOR
Domínio em C++, Visual Basic, banco de dados,
Oracle, SQL, Microsoft Office. Mínimo 2 anos de
experiência comprovada, escolaridade nível uni-
versitário. Benefícios, acomodação, alimentação.
Salário a combinar. Enviar curriculum para e-
mail tigre.mario@gmail.com

SETOR TÊXTIL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ANTEX empresa produtora de filamento contínuo de
poliéster em fase de expansão, procura profissional
para atuar na área de assistência técnica a clientes.

Deverá fixar residência em Curitiba e 
reunir as seguintes caraterísticas:

✓ Formação a nível de engenheiro ou técnico têxtil
✓ Experiência mínima de 5 anos exercendo a função
✓ Bons conhecimentos técnicos em malharia e 

tecelagem
✓ Personalidade dinâmica e pró-ativa
✓ Facilidade de relacionamento e comunicação
Enviar currículo aos cuidados deste

Jornal com a sigla ASTT-424.
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CONSULTOR DE ENERGIA
Prof. de vendas c/ conh.. em con-
dominio (lançamentos/prontos),
exp. p/ atuar SP, sup. compl. ou
curso. Sal. + comissão e benef. C.V
a/c do jornal sigla CONSULT/896

CONSULTORES
3 vagas. Estamos admitindo pro-
fissionais c/ carro e c/ exp. em
vendas corporativas, p/ atuar no
segmento de telefonia móvel da
Claro Empresas, na região de SP e
Gde SP. Os interessados deverão
enviar CV p/ email: p/ sele-
cao@onlinetelecom.com.br .

CONSULTORES
Empresa multinacional procura
profissionais para estudos de
análise de riscos e confiabilidade.
Oportunidades para os níveis Jú-
nior, Pleno e Sênior. Enviar CV pa-
ra: afrank@eagle.org

CONTADOR
C/experiência minima 5 anos e
CRC. Tratar 3283-5122 hc

CONTADOR
Superior completo em contabili-
dade, CRC, experiência mínima de
5 anos, salário inicial R$2.500, p/
região. Barra Funda. Enviar C.V. RH
R: Brigadeiro Galvão, 540 - 8º and
- Cep 01151-000 - Cód “C”.

CONTATO PUBLICITÁRIO
Editora em expansão contrata
profissionais p/ venda de espa-
ços publicitários. Fixo + comiss. +
ticket.enviar C.V p/☎ (11)3337-
2374 ou gabelcom@uol.com.br

COORD. ADM/FINANC
Empresa de Sorocaba em fase de
expansão contrata. Mínimo 10
anos de atuação em empresa de
grande porte e total conhecimen-
to em rotinas das áreas contábil,
fiscal e custos, auditoria externa,
governança corporativa, abertura de
capital. Inscrição CRC - Formação
Ciências Contábeis. Enviar Curri-
culum Vitae c/ pretensão salarial:
sel_uni@ig.com.br

COORD. DE PEDAGODIA
Instituição de Ensino Superior nec.
de Prof.º/Coord. p/ o curso de
padagogia, com mestrado concluí-
do. Enviar C.V. p/ Cx. Postal: 13026,
CEP: 02306-970, São Paulo/ S.P.

COORDENADOR
PEDAGOGICO
P/ atuar em escola de informatica
e idiomas c/ experiencia, lideran-
ça, indispensavel conhecimento em
Office + web c/ visão comercial. CV
p/ rhallnetmarechal@globo.com

COZINHEIRA
Trivial variado e demais serviços
para um casal. Dormir no empre-
go☎ (11)9966-6768

☎ (11)5096-1571
COZINHEIRO
E ajudante, exp. rest. Italiano.
Comp. R Pascal, 608, Cpo. Belo.
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CROMADOR
C/ exp., bom salário. Em Osasco.
Ag. entrevista ☎ (11)3609-0228
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DESENHISTA
PROJETISTA
Empressa metalúrgica admite c/
experiência mínima de 3 anos em
projetos de moldes de alumínio e
Zamak. Desejável conhecimento
em 3D Unigraphics, Auto Cad. In-
teressados enviar C.V. p/ R: Nossa
Senhora do Socorro, 110 cep:
04764-020

DESENHISTA/
PROJETISTA
Estamos admitindo com experiên-
cia em préfabricados de concreto.
Tratar c/ Alvaro

☎ (11)3714-4284
DIGITADOR (A)
Em Computação Gráfica, c/ expe-
riência mínima 2 anos. Enviar C.V.
p/ Caixa Postal 971 Cep 01059-
970 SP, sob a sigla DIG/05 ou para
recrutamento122@hotmail.com

DIRETOR ADM/ FIN.
Exp. Comércio Varegista. CV c/ pret.
salarial pinho.lucia@terra.com.br

DIRETOR DE QUALIDADE
Gerenciar processos em laborató-
rio físico químico e auditorias ex-
ternas. Inglês e espanhol fluentes.
fgv.business@terra.com.br

DIRETOR DE TI
Sis. op. bco de dados e sis. de seg.
p/ ind. tecnologia corporate. ma-
tarazzo.informe@terra.com.br

DIRETOR GERAL
Controladoria, finanças, adminis-
trativa, jurídica, TI e RH. Inglês e
espanhol f luentes. fgv.busi-
ness@terra.com.br

DIRETOR NAC. VENDAS
10 anos atuação área de Busi-
ness, focado em resultado. Para
atuar em ind. gde. porte. Inglês
fluente. fgv.business@terra.com.br

DIRETOR OPERACIONAL
Logística, transp, distr., compras e
suprimentos. Espanhol avançado.
matarazzo.informe@terra.com.br

DOMÉSTICA
c/refs. resida imedições Z. Leste. 22
a 35 anos. ☎ (11)6685-6055

DOMÉSTICA
R$800 P/ dormir, Refer. acima de
2anos, registrada(11)3772-0770

GERENTE DE NEGÓCIOS
Veterinário, Zootecnista ou Engº Agrônomo. In-
glês fluente c/ 3anos exp. gerenciamento coml.
Enviar CV nicodemo.petroni@metachem.com.br

GERENTE INDUSTRIAL
Empresa Multinacional sediada em Campinas,
está contratando Engenheiro Industrial com ex-
periência comprovada de 5 anos na área indus-
trial. É indispensável conhecimentos de inglês.
Exigência: residir em Campinas ou região. Enviar
C.V. c/pretensão salarial aos cuidados deste
jornal sob sigla GER IND/255

MOTORISTA EXECULTIVO
Com experiência, bilingue, com conhecimento em:
Cirquito Cultural, Hoteleiro, Gastronômico e Em-
presarial de São Paulo.☎ (11)3081-5056 ou
Enviar C.V e-mail: manoelina@globo.com
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ENCARREGADO DE
LICITAÇÃO
Empresa de medio porte, necessi-
ta de profissional que tenha am-
plo conhecimento da lei 8666/93
p/ assumir a posição acima e c/
experiencia, indispensável apre-
sentar pretensão salarial. Enviar CV
aos cuidados deste jornal sob si-
gla CNC/366

ENCARREGADO DE
PRODUÇÃO - USINAGEM
Tradicional empresa do setor au-
tomotivo, contrata. Experiencia mí-
nima de 5 anos no comando de
equipes em chão de fábrica. Bons
conhecimenntos em máquinas
CNC. Engenheiro ou Tec. Mecani-
co. Enviar CV aos cuidados deste
jornal sob sigla ENC/744

ENCARREGADO
P/ supermercado ZonaOeste.
☎ (11)3686-1075/ 3686-6025

ENCARREGADO PRODUÇÃO
C/exp.Salário em aberto.C.V.deta-
lhado p/R.Fernandes Silva,211
Brás às 17hs.Trav.R.da Alfandega.

ENG. MECÂNICO
Exp. regulamentação veicular, nor-
mas téc;seg.veicular.CV. empresa-
rial@gatework.com.br

ENG. PLENO
Crea.3a.exp. em materiais. De-
senv. emb.farmácia/cosm/allm.CV.
empresarial@gatework.com.br

ENG.ELETRÔNICO-CTV
Suporte téc. rede reparo, prep. e
condução trein. clientes.. CV em-
presarial@gatework.com.br

ENGENHEIRO (A)
Projetista/ calculista para estrutu-
ras metálicas, exper de 5 anos.
Enviar CV p/ etecon@uol.com.br

ENGENHEIRO CIVIL
Calculista C.A 3 anos, T.Q.S .Vale do
Paraíba. Enviar Curriculum para
solofund@bighost.com.br

ENGENHEIRO DA
QUALIDADE
Engº Mec., experiência 2 anos na
área automotiva e sistema gestão
qualidade. C.V. c/ pret. salarial p/
isv@netpoint.com.br

EMPREGOS E

ENGENHEIRO DE
PRODUÇAO
Empresa de trefilação de tubos
admite c/ exp comprovada em
carteira para assumir cargo de su-
pervisão/ gerência. Enviar Curri-
culum p/ isotref@isotref.com.br

☎ 6412-4409

ENGENHEIRO
INDUSTRIAL
Indústria metalúrgica em cresci-
mento seleciona para o cargo com
formação e conhecimento em
móveis para escritório. Enviar Cv
a/c deste jornal sob sigla ENG/
225

ENGENHEIRO
METALURGISTA
Para tratamento térmico, em forno
continuo p/ tempêra e revenimen-
to em atmosfera controlada e co-
nhecimento de ensaios de dureza
e metalografia. Empresa situada no
Interior Paulista. Enviar CV p/
nldoglio@uol.com.br

OPERADOR DE FACTORING
Factoring admite p/ região do ABC. Enviar CV p/
R. Primeiro de Maio, 202 Sala 501 CEP 09015-
030 Santo André - SP/ ou: felcred@aol.com
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ENGENHEIROS
de RF, PROJECT MANAGER, SU-
PERVISOR DE CAMPO. Conheci-
mentos no processo de DRIVE TEST,
no processo de otimização CDMA
1XRTT/ UNIX/ BTS database, Ex-
periência em Telecomunica-
ções,Disponibilidade para via-
gens,Fluência em Inglês. Interes-
sados enviar curriculum para:
paula@i-netcommunications.com

ESTAG. DE DIREITO
4ªAno c/ carteira, R$ 400 s/ +
benefícios. E-mail: claudia.ferraz.
nogueira@uol.com.br

ESTAGIÁRIA EM DIREITO
Para Escritório em Moema C.V p/
estagiariadedireito@uol.com.br

ESTAGIÁRIO
CONTR. QUALIDADE
Empresa grafica, precisa que resi-
da na zona sul, com noções de
corell draw. Enviar curriculo para
silvia@logprint.com.br

ESTAGIÁRIO DIREITO
Só 4º ano, periodo integral. Enviar
CV p/ Av. Angélica 361 apto 802
CEP 01227-000 São Paulo - SP.
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ESTAGIÁRIOS TI
Tradicional empresa de TI contrata
universitários c/exp. em Java e
MySql. Desejável: Inglês, RUP e
UML. Encaminhar CV c/ pretensão
salarial p/ gam@epsoft.com.br

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS
Des. de neg. e planej. MKT. P/ atuar
mercado Europeu. Inglês fluente
matarazzo.informe@terra.com.br
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FARMACÊUTICO (A)
P/ Fármacia de Manipulação em
Santo Amaro . Enviar Currículo p/
e-mail: pharmacist-sp@ig.com.br

escritórios

Supervisor de Vendas SP
Experiência na formação e coordenação 
de equipe de vendas externas de mobiliário 
para escritório.  Formação superior, condução
própria, disponibilidade para viagem. 
Currículo para supervisor@fiel.com.br

Vendedores SP
Experiência em prospectar, desenvolver e
negociar projetos de mobiliário para escritório.
Formação superior, condução própria.
Currículo para vendedor@fiel.com.br

Oferece: salário fixo (CLT) + comissões
+ ajuda de custos e benefícios.

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
Empresa de Automação Industrial, ampliando seu
quadro de funcionários está recrutanto o profis-
sional acima c/ conhecimentos sistemas Su-
pervisórios CLP e IHM Alen Bradley. Exp. 2 anos
Oferec: Salário Compatível, Seguro Saúde, VR.
Interessados enviar Curriculum Vitae p/ Av. do
Estado 5783 - Mooca - CEP: 03105-000 SP - SP,
ou lopesv@integradora.com.br

EMPREGOS F

FARMACÊUTICO
Até 35 anos, residente na região
Central. Interessados enviar CV para
e-mail: orivaldo1@uol.com.br

FARMACÊUTICO
Drogaria e Perfumaria Globo pe-
riodo manhã. Tratar c/ Sr. Alde-
mir☎ (11)5090-9055 ou e-mail
droga.globo@globo.com

FARMACÊUTICO
Na area de garantia, c/ exp. mini-
ma de 5 anos em ind. farmacêuti-
ca. Para trabalhar em Goias. Cv
cahahn@terra.com.br

Assine o Estadão:
0800-14-9000.

PARA ANUNCIAR 
LIGUE: 3855-2001

Guilherme encontra Solange, co-
nhecida sua, e lhe diz: vou me ins-
crever no vestibular de medicina
da faculdade ABC. Aoque Solan-
ge responde: se eu fosse você, não
gastaria tempo e dinheiro com is-
so. Esse vestibular é muito difícil
e concorrido.

ANÁLISE
Na declaração de Solange, vejo:
uma avaliação, implícita, do pre-
paro de Guilherme, isto é, uma
comparação entre o nível de pre-
paro de Guilherme e o grau de di-
ficuldade de um certo exame ves-
tibular; um veredicto: Guilherme
não tem preparo suficiente para
enfrentar o vestibular em questão,
daí o conselhopara não se aventu-
rar.

O fato de Solange aconselhar
Guilherme suscita algumas ques-
tões. Primeiro, por queela aconse-
lhou Guilherme sem que este lhe
tivesse pedido tal coisa? Me per-
gunto se uma pessoa tem o direito
de dar conselhos a outra sempre
que tiver vontade. No caso, pode-
se argumentar que a intenção de
Solange provavelmente foi ajudar
Guilherme. Masas pessoas, às ve-
zes, reagem rispidamente a uma

recomendação, dizendo: “Nin-
guém pediu sua opinião!” Qual o
motivo dessa reação? Uma possí-
vel resposta é que talvez o conse-
lho tenha ferido sua auto-estima.
Algumas pessoas poderiam ver
na recomendação de Solange
uma mensagem implícita do tipo:
“Você não tem competência para
passar nesse vestibular”. Será que
essas pessoas não se sentiriam fe-
ridas em sua auto-estima se rece-
bessem o dito conselho?

Outro questionamento é como
Solange pode estar certa de que
Guilherme fracassará. Para ter es-
sa certeza, ela precisaria conhecer
muito bem o nível de preparo de-
le. Será que Solange não deu o
conselho baseada apenas no grau
de dificuldade do vestibular, que
ela parece conhecer bem, sem
considerar se Guilherme está ou
não preparado?

Uma terceira dúvida é seSolan-
ge temodireitode avaliar oprepa-
ro de Guilherme e dar-lhe feed-
back sem que este lhe tenha pedi-
do. Será que um indivíduo tem
sempre, em qualquer situação, o
direito de avaliar a qualificação
ou o desempenho do outro? Em
outras palavras, o que estou per-
guntandoé se temosodireito natu-
ral de dar feedback, se nascemos
com esse direito. Será que Solan-
ge não deu o feedback apenas pa-
ra exibir seus conhecimentos so-
bre aquele vestibular, para se sen-
tir importante ou superior, ou para
menosprezar Guilherme?

Quarto, me parece que, quando
Solangediz a Guilherme oque fa-

zer, ela o está tratando como al-
guém incapaz de analisar situa-
ções, identificar os próprios inte-
resses eobjetivos, e de tomardeci-
sões a partir daí. Assim, concluo
queSolangeestá tratandoGuilher-
me como criança, isto é, que ela
está sendo paternalista, ou me-
lhor, maternalista. E paternalismo
é uma das faces do autoritarismo.

Quinto, quando Solange diz a
Guilherme o que fazer, ela se tor-
na moralmente responsável pelo
que acontecer se Guilherme se-
guir seu conselho. Se Guilherme
fizer oque Solange recomendoue
forprejudicado, ou apenas se arre-
pender, ele não a culpará? Por ou-

tro lado, poderá ela honestamente
eximir-se de responsabilidade pe-
lo prejuízo que Guilherme tiver
sofrido? Penso que é muito arris-
cado dizer a uma pessoa adulta o
que fazer. Parece razoável mos-
trar ao outro alternativas que ele
talvez não tenha percebido, os
prós e contras de cada alternativa,
e até outros modos de ver o pro-
blema. Isto significa ajudá-lo a ra-
ciocinar. Dizer, porém, qual curso
deação apessoadeve seguir é coi-
sa bem diferente, trata-se de uma
séria responsabilidade. Creio que
algumaspessoas são rápidas epró-
digas em dar conselhos justamen-
te porque não têm consciência

das implicações desse gesto.
O outro aspecto que eu gostaria

de comentar é a frase “Se eu fosse
você ...”. Costuma-se definir em-
patia como a capacidade de se pôr
no lugar do outro e de compreen-
der como ele pensa e como se sen-
te. A pessoa empática tenta enten-
der os objetivos, os interesses, os
sentimentos, os motivos e o modo
de pensar da outra. Ser empático,
portanto, leva tempo e dá traba-
lho. Para adquirir empatia é preci-
so conversar muito com o outro e
fazer-lhe muitas perguntas, ape-
nas para compreendê-lo, sem jul-
gá-lo.

Creio que é muito difícil dar

um conselho útil sem conhecer o
outro. Se alguém, portanto, quiser
se arriscar a dar conselhos, apesar
de toda a responsabilidade que is-
so traz, esse alguém não deveria,
pelomenos, tentar antes ser empá-
tico em relação à pessoa que será
aconselhada? Ora, Solange dispa-
rou automaticamente uma reco-
mendaçãoaGuilhermesemfazer-
lhe uma única pergunta. Assim, a
menos que ela o conhecesse mui-
to bem, sou forçado a concluir
que o conselho que ela deu deri-
vou de suaprópria maneira de ser,
razão pela qual serve somente pa-
ra si mesma. A postura de Solan-
ge foi antipática. Pensoque isto re-
duz drasticamente a utilidade da
recomendação.

A locução “Se eu fosse você...”
parece conter uma contradição
em termos. Porque se eu fosse vo-
cê eu não seria eu, eu seria você e
agiria exatamente do modo como
você age. Substituir essa frase por
“Se eu estivesse em seu lugar...”
também não adianta. A pessoa
em questão seria eu, apenas colo-
cado na situação em que você es-
tá. Aí eu tomaria uma decisão
com base em minha maneira de
ser, não na sua.

Se tudo isto for verdade, qual o
valor de um conselho precedido
de “Se eu fosse você...” mas des-
provido de uma postura empática
?

*Flavio Farah é mestre em ad-
ministração de empresas, pro-
fessor universitário e autor do li-
vro “Ética na gestão de pes-
soas”.
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