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A3

ADMINISTRADOR
DE FAZENDAS
Para gerenciamento de fazenda de
Pecuária grande porte no Sul do
Pará. Exige-se que seja casado, c/
(+) de 5 anos de exp. com gado e
maquinário. Interessados enviar CV.
para e-mail.: wneto@wlm.com.br

ADMINISTRADOR DE
REDES
Conhecimento em ambiente Win-
dows e Linux, servidor de e-mail,
servidor de web, servidor Proxy e
servidor de aplicativo. Enviar Cur-
riculum a/c da Srª Ivone para Caixa
Postal 1815 CEP 01009-972 - SP

ADVOGADO
Escritório de advocacia conceitua-
do e c/tradição de 35a., situado
em Itaim Bibi/SP. Contrata c/exp.
de 10a., concentração área civil,
comercial, contratos, tributário,
trabalhista e contecioso. Enviar CV
c/Pret. Salarial. A/C deste jornal,
c/sigla: ADVOGADOS398-2006

ADVOGADO
Exp. 10 anos em Direito Imobilia-
rio, especializado em contratos e
registros, Contencioso, Civil e In-
corporações Imobiliaria. Para In-
corporadora de Grande Porte. En-
viar CVs p/: tec@uol.com.br

ADVOGADO
TRABALHISTA
C/experiência, para período inte-
gral. Enviar Curriculum p/e-mail:
juridico.sp@ig.com.br

AJUDANTE
C/ exp., p/máq. Print Master 4
cores , MO 4 cores. C.V. para Ave-
nida Engº Alberto de Zagottis, 254
Jurubatuba Cep 04675-085 ou
jaugusto@egmgrafica.com.br

ANALISTA CONTÁBIL
Cia de Seguros multinacional con-
trata profissionais com exp. de 2
anos em rotinas contábeis fiscais,
conciliações , rotinas de retenção
e recolhimento dos impostos dire-
tos e indiretos, escrituração fiscal
e das obrigações acessórias. Envi-
ar CV : rh.seguros@arcstar.com.br

ANALISTA DE
COMPLIANCE
Cia multinacional de seguros con-
tratando profissional com no míni-
mo 03 anos de experiência, supe-
rior completo e desejável inglês
para atuar com prevenção de ris-
cos operacionais. Curriculum p/:
rh.seguros@arcstar.com.br

ANALISTA DE CREDITO
Experiência em financiamento de
veículos. Enviar Curriculum Vitae p/
credito.sp@hotmail.com

ANALISTA DE CRÉDITO
Indústria eletroeletrônica de mé-
dio porte, contrata com formação
superior, 3/5 anos de exp., em
análise de crédito, pessoa jurídica
Necessário exp. em indústria do
segmento eletroeletrônico, domí-
nio em aplicativos,windows e sis-
temas integrados. Enviar C.V p/ Rua
Barra Bonita 53 CEP 03073-040
São Paulo SP

ANALISTA DE
CRÉDITO
Multinacional na Z.Sul/SP, procura
profissionais c/ formação em Adm.,
C.Contábeis ou Econômia, c/ exp.
3 a 5 anos na área. Requer-se
elemento dinâmico c/ expediente
p/ desenvolver-se em outras áreas.
Enviar CV p/ CP 971 CEP 01059-
970 SP sob a sigla ADC/06

EMPREGOS A

ANALISTA DE
IMPORTAÇÃO
Inglês fluente, super. completo,
experiência em comércio exterior.
Enviar CV c/ pretenção p/ e-mail:
rh@focustextil.com.br

ANALISTA DE SEGURO
DE VIDA
Cia multinacional de Seguros con-
trata profissionais com exp. em
seguradora com analise, cotação
e aceitação de riscos de Seguros
Vida. Superior Completo ou em
curso. Enviar Curriculum Vitae p/:
rh.seguros@arcstar.com.br

ANALISTA JURÍDICO
Cia de Seguros multinacional con-
trata Advogados. Podendo ser re-
cém-formado ou com experiência
em seguradora. Enviar Curriculum:
rh.seguros@arcstar.com.br

ANALISTA
PROGRAMADOR JAVA
Experiência comprovada em Java.
Conhecimento em Java2EE, Webs-
phere, Servlats, Cobol S390,
DB2/SQL Server. Enviar CV para:
info@insurance-solutions.com.br

ANALISTA SÊNIOR
Ótimos salários. Vagas p/monito-
ria, treinamento ou informações
operacionais, nív.superior, exper.
comprov. C.V. adm@criemp.com.br

ANALISTA TI
1 vaga, c/ conhec. em banco de
dados, sybasic, Layouts e envio e
receb. de cargas.Enviar C.V p/ Rua
Quinze de Novembro 228 5º an-
d a r . C E P 0 1 0 1 3 - 0 0 0 o u
☎ (11)4081-6970.

APOSENTADO
Boa apresentação para captação-
de cientes. Enviar currículo p/
adm.ladv@terra.com.br

ARQUITETO/PROJETISTA
Projeto de Stands, eventos, expo-
sições e cenografia. Experiência
Auto Cad 2004, Studio 3D Max,
Corel Draw e Photoshop. Enviar C.
V. c/ projetos de Stand p/ Arqui-
trama Feiras. Rua Domingos Pai-
va, 84, Brás cep.: 03043-070 SP

ARQUIVISTA
experiência em arquivo de RH e
contabilidade, fácil acesso a Barra
Funda, salário de R$900 + Bene-
fícios. Enviar C.V. p/ Caixa Postal:
598 - Cep:01059-970 SP/SP

ARTE FINALISTA
Gráfica Potyguara admite c/práti-
ca em Corel Draw e Photoshop.
Comparecer c/CV e portifólio. Rua
Epiacaba, 101 - Ipiranga/SP.

ASSIST. FISCAL
3 anos de exper em escrituração e
apuração de ISS, IRRF, PIS, CO-
FINS e elaboração de obrigações
assessorias (DCTF DIRF DACON
DES) prefer. exp. em escrit. contá-
bil, sal. compatível + beneficios.
Enviar C.V. c/ pret. salarial p/ email
desenvolvimento@galloro.com.br

ASSIST.CRÉD./COBR.
2ºgrau compl, exp.ant.compr., CLT
+ benef. C.V. cred@criemp.com.br

ASSISTENTE ADM .
DE VENDAS (A)
Empresa de peças automoti-
vas,com registro em carteira de 2
anos e que prefer., more na região
de Guarulhos Env C.V para o email
aline@federalcomponentes.com.br

ASSISTENTE ADM DE
OBRAS
Empresa ramo saneamento basi-
co admite; exp. mín. 2 anos; Envi-
ar C.V. c/ pret. sal. a/c deste jor-
nal sob a sigla 423/ASST

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
C/exp. em departamento pessoal
e conhec. em legislação trabalhis-
ta. Enviar CV juridico.sp@ig.com.br

ASSISTENTE COMERCIAL
Exp. de 3 anos em venda interna
e externa no comércio varejista de
descartáveis. C.V c/ pret. salarial p/
rh@segplast.com.br

EMPREGOS A

ASSISTENTE DE D.P.
Trab. Osasco, exp. min. 2a. escrit.
contábil C.V. pessoal@feg.com.br

ASSISTENTE DE ESTILO
Empresa do ramo textil, admite com
experiência, na área de desenvol-
vimento e produção. Enviar C.V A/C
deste jornal sob a Sigla AE/06

ASSISTENTE DE VENDAS
Ind. Quimica no Ipiranga recruta c/
exper. em atendimento à clientes,
bons conhecimentos de Internet,
Word e Excell. Oferecemos: CLT +
fixo + comissões e treinamento. CV.
e-mail: marketing@jmax.com.br
mecionar cod. 0506

ASSISTENTE ESCRITA FISCAL
Exp. de 3 anos em escritório con-
tabilidade.Enviar C.V c/ pret. sala-
rial p/ rh@segplast.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO
P/ Itapecerica da Serra, c/ exp. em
contas a pagar e receber. Enviar CV
p/ kika.rh@gutmann.com.br

ASSISTENTE GERAL-FEM
2ºg compl,até 22anos. informáti-
ca. Salário R$500. C.V. c/FOTO ja-
cki_design@yahoo.com.br

ASSISTENTE TÉCNICO
Formação em mecânica,conhec.
em informática, área de equipa-
mento sob encomenda. Enviar C.V
R Monte das Gameleiras 352 CEP
06409-080 Barueri São Paulo

ATEND. CONSULT DENTARIO
P/ reg.Santo André, ☎ (11)3828-
3300/ 9608-2763 Eva

ATEND. PÓS VENDAS
Controlador de estoque, 2º grau,
ac. 21 anos, conhec. informática,
facil. relações interpessoais e co-
nhec. de marketing, res. Z. Sul. CV
p/ CP 18.123 cep:04626-970

ATENDENTE SAC
Sem discriminação de idade,
Shopping contrata Senhoras
(es)2ºgrau completo, experiência
atendimento ao público, disponi-
bilidade de horário e final de se-
mana, para região Oeste da Gran-
de São Paulo. Enviar Curriculum a/c
deste jornal sob sigla SAC/817

ATENDENTE SECRETARIA
Curso, exp anterior, ensino médio
compl, seg à sáb 36hs semanais,
R$470 + curso pré-vestibular. CV
p/ angelicagiusti@terra.com.br

ATENDENTES
2ª g., ac. 22 anos, c/ exp. lan-
chonete e/ou atendimento ao pú-
blico em geral p/ Av. Faria Lima.
☎ (11)3271-4603/3203-0516

AUX. ADMISTRATIVO
residir região Butantã. Enviar Cur-
rículo c/ foto p/ Rua João Gomes
Júnior, 389 CEP 05592-000 São
Paulo/SP

AUX. BIBLIOTECA
2 anos de exper, disponib. de ho-
rário das 13 as 22hs, fácil acesso
a Barra Funda, salário de R$700 +
Benefícios .Enviar C.V. p/ Cx Pos-
tal: 598 - Cep:01059-970 SP/SP

AUX. DE LABORATÓRIO
P/ farmácia de manipulação.
☎ 3599-8684 os.pais@ig.com.br

AUX. DEP. PESSOAL
3 anos de exper. em rotina de DP,
fácil acesso a Barra Funda, salário
de R$750,00 + Benefícios .Enviar
C.V. p/ Caixa Posta l : 598 -
Cep:01059-970 SP/SP

AUX. FARMACIA
C/experiência em farmacia de
manipuilação Enviar C.V. p / Patri-
cia na Av.Adolfo Pinheiro, 1753
CEP:04733-300 Sto Amaro

AUXILIAR ADM.
c/ experiência em informática, 2ª
a 6ªfeira das 9 as 18hs. Contrato
p/ prazo determinado . Enviar
Curriculo c/ foto p/ Cx Postal nº 10
cep 01009-972 São Paulo

AUXILIAR CABELELEIRO
O Espaço Fro necessita c/boa for-
mação/apresentação 3832-0100

EMPREGOS A

AUXILIAR CONTÁBIL
Contrata com prática apresentar-
se com documentos e C.V Rua do
Seminário 199 9 ºand hc

AUXILIAR
CONTÁBIL/FISCAL
Escritório Contábil admite com ex-
per. em computação, classifica-
ção, conciliação e apuração de
impostos. Enviar CV p/ R. Conse-
lheiro Nebias, 1.131 Campos Elí-
seos CEP:01203-902 S. Paulo -SP

AUXILIAR ESCRITÓRIO
C/ exp. dinâmica, bom relaciona-
mento interpessoal ☎ 3966-5705

AUXILIAR TÉCNICO
Ou Técnico, para Assistência Téc-
nica Autorizada Gradiente, na regi-
ão Zona Leste e Barueri. Compa-
recer c/ Curriculum à R. Antonio de
Barros nº 1046 - Tatuapé.

B3

BALCONISTA
Auto peças com prática ☎ (11)
3871-3301 Marcelo

BALCONISTA
Precisa-se com experiência de 1
ano em vendas de material eletri-
co/hidraulico, 1º grau completo.
Enviar Curriculum Vitae p/ e-mail
ze_luiz_sp@hotmail.com

C3

CABELEREIRO
O Espaço Fro necessita c/boa for-
mação/apresentação 3832-0100

CAIXA
Com experiência Int. Enviar CV p/
duchapeu_caixa@terra.com.br

CHAPEIRO
c/ exper. e referência, p/ trabalhar
fins de semana Comparecer c/CV.
Av. Giovanni Gronchi, 3.303

CONSULTOR TRIBUTARISTA
Advogado ou não, para área co-
mercial com conhecimento para
consultor Enviar C.V para o email
opc @uol.com.br

CONTATO PUBLICIDADE
Somente c/ exp. comprovada, c/
carro e disp. p/viagens. Ajuda de
custo de R$1500 + comissão. CV.
p/ guia@portaldehoteis.com.br

CONTATO
PUBLICITÁRIO
Editora admite p/ venda de anún-
cio em revista. Fixo + comissões.
Possuir carro. Ligue amanhã das 09
as 12 hs. ☎ (11) 6345-8370
Ramal 213 - Falar c/ Sr. Ari

CONTATO PUBLICITÁRIO
Início imediato.Profissionais para
venda de espaços publicitário. Fi-
xo + comissão. + ticket. Interessa-
dos env ia r Cu r r i cu lo V i t ae
☎ (11)3313-8080 ou para e-mail
gabelcom@uol.com.br

CONTATO PUBLICITÁRIO
Prof. p/ vendas externas, direc. p/
mídia e internet. Visite nosso site
www.reforma-construcao.com.br.
☎ (11)9665-6915

COPEIRO
c/ exper. e referência, p/ trabalhar
fins de semana Comparecer c/CV.
Av. Giovanni Gronchi, 3.303

CORRETORES
Imobiliária alto padrão contrata
corretores p/ lançamentos. Ne-
cessita de CRECi e carro. Tratar c/
Livia ☎ (11)3066-1267

CORRETORES(AS)
Imóveis para Jardins, Paraíso, Vila
Mariana e região, oferec. treina-
mento e excel. estrutura imobiliá-
ria. Pedim. 2º grau e veículo pró-
prio, tel. 11 3277-7131.

COZINHEIRA
Forno e Fogão para residir no em-
prego, exp. mínima 5 anos e refe-
rências. Enviar CV c/ foto para Av.
Paulista,509 conj. 501 Jd. Paulis-
ta, SP/SP CEP. 01311-000

EMPREGOS C

COZINHEIRO(A)
Período noturno. Bairro Penha.
Comparecer R: Amorim Diniz, 190
Jd Jaú - Penha ☎ (11)6641-3243

D3

DEPILADORA
O Espaço Fro necessita c/boa for-
mação/apresentação 3832-0100

DEPILADORA
Via Apppia contrata 5533-7508

DESENHISTA
Exp. comprov. em confecção p/
desenhos femininos e surfwear. Sal.
R$1.200, conh. em corel draw e
tirar fotolitos. Comparecer c/ CV e
portifólio à Rua Bresser 695 Brás.

DESENHISTA GRÁFICO
Que tenha experiência em photo-
shop e corel draw p/ fotolitos.
☎ 6694-5524 ou enviar CV ou
comparecer R. Coimbra, 85 Bras
cep:03052-030 S.Paulo

DIGITADOR DE TEXTO
Somente com exp. (Word/Excel)
início imediato. Enviar C.V para
email: dinair_46@hotmail.com

DIRETOR OPERAÇÕES
Profissional c/ formação preferen-
cialmente em Engenharia e expe-
riência em gerenciamento de uni-
dade de produção com alto grau de
complexidade operacional. C.V.
gerdau.industrial@terra.com.br

DOBRADOR
C/ exp. dobradeira manual de unha
de 1,50mt chapa em Inox e gal-
vanizada, dobra fina e risco.
☎ 3688-3324 Trabalhar Osasco.

DOMÉSTICA DORMIR
C/ refer. comprovada, no Morum-
bi. Pago bem! ☎ (11)9666-6128

DOMÉSTICA
P/ todo o serviço. Dormir no em-
prego. Exige-se carteira assinada.
Mínimo 2 anos. ☎ 3231-2165

E3

ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO
Metalurgica em Osasco contrata
para assistência técnica em má-
quinas termoformadoras (industri-
al) ☎ (11)3604-5499 Leila

ELETROTÉCNICO
Exper. 5a, exec. obras, elab. orç.,
proj Cad, more px. Butantã. CV pret
sal: administracao@epen.com.br

SECRETÁRIA
C/conhecimento avançado em Word e Excel,
atuando em Empresas de Engª na área de ins-
tal. elétricas e hidraulicas, exp. comprovada na
elaboração de planilhas e propostas comerciais.
Enviar C.V. p/Rua Geraldo Flausino Gomes 42 -
12º and. - Cj. 122 Brooklin Cep 04575-060

VENDEDOR
Admite-se para o Ramo de Auto Peças e Trato-
res, com experiência. Condução própria e que
possa viajar. Currículos devem ser enviados p/
e-mail: leonice@nekarth.com.br ou p/e-mail:
williamjr@nekarth.com.br

VENDEDOR(A)
Grupo em São Paulo distribuidor de motocicle-
tas de luxo, seleciona funcionário(a) p/ área de
vendas c/ exp. comprovada. Contratação ime-
diata. Levar pessoalmente o Curriculum vitae na
Av. Presidente Juscelino Kubitschek 627 com
Tatiane, de segunda à sexta das 08 às 18h00.

EMPREGOS E

EMPREGADA DOMÉSTICA
alfabetizada, c/ referências. Todo
o serviço, p/ domir e cozinhar.
R$500 ☎ (11)5093-6764

ENC. ESTOQUE
Com experiência Int. Enviar CV p/
duchapeu_estoque@terra.com.br

ENCANADOR INDUSTRIAL
admite 7622-0977/5612-9763

ENCARREGADO (A) COSTURA
ACABAMENTO
Exp comprovada em malharia e
tecido plano leve. Comparecer Rua
Javaes nº 599 Bom Retiro

ENCARREGADO DE
IMPORTAÇÃO
Exp. 3 anos, atualizado no proces-
so de importação, inglês fluente,
residir Z.Sul ou próx. Rodoanel. CV.
c/ pret.salarial Cx Postal 1604
Cep:06850-972 Cód “EI-06”.

ENCARREGADO DE MANUT
DE AQUARIOS
Jovem dinâmico com CNH, para
manutenção de aquarios mari-
nhos, . Não necessita experiência
prévia. Enviar Curriculum para
email: rodrigo@amazonzoo.com.br

ENG.º MECÂNICO
Empresa metalúrgica contrata
profissional com larga exp em cál-
culo estrutural/estruturas metáli-
cas. Região Sorocaba. Enviar CV
para e-mail: rh@longa.com.br

ENGº ELETRÔNICO
PLENO
Empresa nacional, líder em seu
mercado de atuação, procura en-
genheiro eletrônico com mais de 4
anos de experiência em desenvol-
vimento e manutenção de proje-
tos de produtos eletrônicos. É de-
sejável conhecimentos em C, C++,
JAVA, J2ME, tecnologias wireless e
GPS. Enviar CV para desenvol-
ve_br@yahoo.com.br.”

ENGENHEIRO CIVIL
Exp. em agência bancaria, dispo-
nib. de horário, c/ veiculo próprio.
Curriculo c/ pret. salarial para:
seg.eng@hotmail.com

ENGENHEIRO E TÉCNICO DE
SEGURANÇA
Necessitamos de profissionais com
experiência comprovada para atu-
ar em empresa de engenharia com
segmento de obras civis e instala-
ções.Enviar CV com pretensão sa-
larial:robertolui @ uol.com.br

EMPREGOS E

ENGENHEIRO
ELÉTRICO
Exper. 5a, exec. obras, elab. orç.,
proj Cad, more px. Butantã. CV pret
sal.: administracao@epen.com.br

ENGENHEIRO ELETRÔNICO
A OLDC Eletrônica admite Recém
formado - Programador. P/ traba-
lhar na reg. Oeste. Enviar Curriculo
p/ o email: anestor@oldc.com.br ou
Ligar p/ ☎ (11)3851-6094 / 0848

ENGENHEIRO(A) CIVIL
Empresa ramo saneamento basi-
co admite; exp. mín. 2 anos; dis-
ponibilidade p/ viagens. Enviar C.
V. c/ pret. sal. a/c deste jornal sob
a sigla 423/ENG

ENGLISH TEACHER
2, Prime English Institute seeks
English Teachers. Excellent conditi-
ons, nice atmosphere, fringe bene-
fits,registered, work in São Caeta-
no do Sul only. E-mail: resu-
me@primeidiomas.com.br

ENGLISH TEACHERS
For kids and teens - Aphaville. C.V
To Alameda: Amazonas, 560
Cep:06454-000 - São Paulo or
select@redballoon.com.br

empregos
Aviso aos anunciantes
" De acordo com o art. 5º da CF/88 c/c art. 373-A da

CLT, não é permitido anúncio de emprego no qual haja

referência quanto ao sexo, idade, cor, situação familiar,

ou qualquer palavra que possa ser interpretada como

fator discriminatório, salvo quando a natureza da

atividade, pública e notoriamente, assim o exigir."

EMPREGOS E

ESTAGIÁRIOS - ADM.
1ºanista, bom conhec.em Excell.
Enviar C.V. : cred@criemp.com.br

EXECUTIVO DE VENDAS
Profissional c/ exper. min.de 4 anos
em vendas de produtos ou servi-
ços. Interno/externo, ambicioso,
dinâmico, empreendedor, forma-
ção superior. Fixo + comissão. CV
p/ contato@mastertarget.com

F3

FARMACÊUTICO OU
QUÍMICO
Experiência de 2 anos em análi-
ses físico químicas e microbiológi-
cas em insumos farmacêuticos,
residir na Zona Sul. Curriculum para
-mail aaf.256@click21.com.br

FARMACÊUTICO
U r g e n t e t r a t a r c / S a m i r
☎ (11)5929-4943

FARMACÊUTICO(A)
P/ farmácia de manipulação.
☎ 3599-8684 os.pais@ig.com.br

FUNILEIRO
P/ refrigeração, c/ exper. em fabri-
car balcões. ☎ (11)6963-8262

G3

GARÇONETE
c/ exper. e referência, p/ trabalhar
fins de semana Comparecer c/CV.
Av. Giovanni Gronchi, 3.303

GERENTE
C/ Exper. Ramo de papelaria, ma-
ter. escritórios e escolares atuação
em todo territorio nacional. Cv pa-
ra pauloiha@tany.com.br

GERENTE DE CONTAS
Empresa americana fabricante de
impressoras especializadas, líder
no mercado busca profissionais c/
formação superior imprescindível
em Engenharia Eletrônica e ou TI.
Com experiência em vendas de
Tecnologia/ Desenvolvimento de
Projetos, inglês fluente. Disponibi-
lidade p/viagens.(11)3105-6842
talentos.emprego@terra.com.br

GERENTE DE MARKETING DE
COMUNICAÇÃO
C/ exper. e conhec. da área de
comunicação e publicidade, Salá-
rio a combinar. Comparecer c/ C.
V. p/ entrevista Av. Itacira, 2722 -
Indianópolis- de 2ª a 6ªf., das 14
as 17h Show Mídia Comunicação

EMPREGOS G

GERENTE DE
NEGÓCIOS
Formação em Engenharia Eletrô-
nica ou Mecatrônica, exp. em re-
paros de equiptos. eletroeletrôni-
cos, inglês f luente. Contato
☎ (11)3255-8832/ 3151-3001/
3237-3036

GERENTE DE VENDAS
5 a. exp. comprov. c/ prod. indls,
preferência telecom. sup. compl. c/
auto, inglês desejável fixo + co-
missão. C.V lmvserv@terra.com.br

GERENTE DE VENDAS
Necessitamos profiss. c/ exp na
venda de Lubrificantes industriais
com comprovada vivência no seg-
mento . Env C.V. aos cuidados deste
jornal sob a sigla”GV 06”

GERENTE
Lojas de Lingeries em Shoppings
admite, c/ exp. comprov p/ Zona
Leste e Sul. Enviar CV c/ foto. R. São
Vicente de Paula nº 456 - ap 161
- CEP:01229-010 São Paulo/SP.

GERENTE PRODUTO - SP
Calçados Esportivos, experiência de
5 anos, inglês fluente, disponibili-
dade viagens, domínio office. C.V
p/ matsport@uol.com.br

Artigo

C
om o achatamento
das pirâmides orga-
nizacionais, muitas
empresas passa-
ram pelo processo

de reorganização de seu qua-
dro de funcionários. Esse fenô-
meno deixou marcas.

Essas exigem a aplicação de
políticas com foco no aperfei-
çoamento das relações inter-
pessoais. Em função disso, as
empresas começaram a ter
contato com correntes teóri-
cas que pregam a valorização
do ser humano.

É através da valorização dos
seus colaboradores que a em-
presa garante a motivação e,
conseqüentemente, a alta pro-
dutividade das equipes. Mas,
afinal,deondesurgeataldamo-
tivação?Opsicólogonorte-ame-
ricano Will Schutz garante que
sãoosrelacionamentosabertos
que geram motivação e, conse-
qüentemente, produtividade.
Isso acontece porque a falta de
franqueza leva à insegurança.

A partir do momento que
não se conhece o pensamento
do outro, passa-se a fantasiar a

respeito dele. O ideal é que essa
abertura ocorra em qualquer
aspecto da vida. Quanto mais
abertas forem as relações, mais
fácil fica a convivência.

A abertura é uma tendência
natural do ser humano, mas, na
prática,não é bemo que ocorre.
Quando confrontadas com a
possibilidadede estabelecerem
relações abertas, as pessoas,
imediatamente, imaginam rea-
çõesnegativas:crítica,nãoacei-
tação, abandono ou rejeição. Is-
so decorre do entendimento de
que dizer a verdade às pessoas
equivale a revelar as nossas crí-
ticas em relação a elas.

AMETODOLOGIA
Com o objetivo de ajudar as or-
ganizações a harmonizar o tra-
balho de suas equipes, Schutz
criou uma metodologia chama-
da de “O Elemento Humano”,
quemostracomoasrelaçõesea
auto-estima interferem na pro-
dutividade.

Segundo a metodologia, o
primeiropassoéoautoconheci-
mento.Cadaprofissionalpreci-
sa perceber o seu modo de sen-
tir, pensar e agir e, com isso,
identificaroquepodeestardifi-
cultandoou facilitandosuas re-
lações. As pessoas precisam
olhar primeiro para si e depois
para os outros, e começar a fa-
lar de si para outro e não do

outro.
Exemplificando, em um mo-

mento de conflito, em vez de
acusar o colega, a atitude toma-
daéade compartilhar oque seu
comportamentoofezsentir.Pa-
ra essescasos, é imprescindível

ter em vista que cada uma das
pessoas tem o sagrado direito
de sentir o que quiser, mas é ne-
cessário ter consciência de que
elasnão podemagirdo jeitoque
sentem.Ninguémprecisaengo-
lir sapo, mas também não é ne-

cessário explodir.
A aplicação desse conceito

no momento de um feedback
(retorno), por exemplo, facilita
a liderança. Os chefes devem
partir de uma situação com da-
dos e fatos objetivos e dizer o

que o comportamento do fun-
cionário causou, sem julgar
nem impor mudanças.

Ambientes organizacionais
de abertura favorecem rela-
çõesconscientesemaduras.Es-
se é o diferencial para que equi-
pesdesenvolvamflexibilidadee
abertura e maximizem a sua
produtividade. Schutz desen-
volveu, também, um processo
detomadadedecisão,chamado
por ele de “Concordância”, que
contempla as seguintes ques-
tões: as decisões são tomadas
pelos que mais conhecem a
questão e pelos que são afeta-
dos por elas; todos têm voto e
veto; e todos são abertos e ho-
nestos sobre o que pensam e
sentem.

Segundo ele, na pressa pela
tomada de decisão, obtém-se
um falso acordo, que mascara
as divergências que aparece-
rão depois na hora da imple-
mentação. A existência de pro-
jetos que foram decididos, mas
ainda não foram implementa-
dos, é a maior evidência desse
fenômeno.

*Odino Marcondes é sociólogo,
consultor de Organizações e di-
retor da Marcondes & Consulto-
res Associados, empresa que
aplica com exclusividade a meto-
dologia “O Elemento Humano”
no Brasil.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 maio. 2006. Empregos, p. Ce 4. 




