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Novos
camposde
atuaçãono
Marketing
Profissionaiseespecialistas falam
sobreasresponsabilidadesdo
profissionaldaáreaeosnovosnichos
quesurgiramparaentendereatender
aosanseiosdepúblicosespecíficose
mercadossegmentados. qPÁG.2

7O ESTADO DE S.PAULOCLASSIFICADOS

empregos
Para anunciar (11) 3855 2001Acesse os classificados do Estadão na internet: www.estadao.com.br/zap

Enviar Curriculum
Aos cuidados de

O Estado de S.Paulo, Aveni-
da Engenheiro CaetanoAlva-
res, nº 55, Bairro do Limão,
CEP 02598-900, São Paulo,
SP,mencionando no envelo-
pe a sigla ou o código indica-
do no anúncio de interesse.

Nosdias 4 e 5demaio, aAca-
demia do Palestrante promo-
verá o curso Introdução de
Coaching,ministrado por
Flávio Souza eRobertoHirs-
ch, como reconhecimento

da Lambent doBrasil e Co-
munidade Internacional de
Coaching. Inscrições e infor-
mações no telefone (11)3884
6558oupelo sitewww.acade-
miadopalestrante.com.br

� ÍNDICE Curso para formação de coaching
Empregos PÁG. 5
Empregados oferecem-se PÁG. 8
Estágios CIEE PÁG. 8
Centro de Solidariedade PÁG. 8
Consultorias PÁG. 9
Cursos e Concursos PÁG. 9

10 páginas 1.207 anúncios

CLASSEA-OdiretordeMarketingRicardoMoreira, que fabricaevende lanchasebarcos, é alunodecursovoltadoaomercadode luxo
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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

EmpresasituadanaZonaOesteofereceva-
gade estágiopara estudante comdeficiên-
cia física, visual ou anões cursando Admi-
nistração de Empresas com conhecimen-
toseminformática.Empresaoferecebolsa-
auxílio, vale-transporte, ticket-refeição,
convêniomédico e odontológico.

Empresa situada no Centro oferece vaga
de estágio para estudante com deficiência
física, auditivaouvisual cursandoAdminis-
tração de Empresas, com conhecimentos
do pacote Office. Empresa oferece bolsa-
auxílio, vale-transporte, vale-refeiçãoeces-
ta básica.

Empresa situada no Centro oferece vaga
de estágio para estudante com deficiência
física, auditiva ou visual cursando Ciência
daComputação ouTecnologia da Informa-
ção, com conhecimentos do pacote Office.
Empresa oferece bolsa-auxílio, vale-trans-
porte, vale-refeição e cesta básica.

Empresa situada naVila Prudente oferece
vaga de estágio para estudante comdefi-
ciência física, cursandoAdministração de
Empresa. Além da bolsa-auxílio, a empre-
sa oferece vale-transporte e vale-refeição.

Empresa situada no JardimPaulistano
oferece vaga de estágio para estudante
comdeficiência física ou anões, cursando
Administração de Empresas. Empresa
oferece vale-refeição, vale-transporte,
possibilidade de prorrogação e efetivação,
alémda bolsa-auxílio.

Empresa situada na ZonaOeste oferece
vaga de estágio para estudante comdefi-
ciência
física, visual ou anões, cursando o Ensino
Médio. Empresa oferece, alémda bolsa-au-
xílio, vale-transporte, ticket refeição, con-
vêniomédico e odontológico.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Administração/Contabilidade/Econo-
mia/Estatística/Matemática/Direito/
Processamento de Dados/Secretaria-
do/ Automação de Escritórios

Ciências Contábeis

Conclusão: 12/2008
Região: Osasco
Área: Todas as áreas corporativas da
instituição
Benefícios: Bolsa-auxílio e possibilida-
de de prorrogação ou efetivação
Requisitos: Jovens talentos entre 18 e
26 anos, que residam na região de
Osasco
Sigla: 1765

Formação: 12/2008 a 12/2009
Região: Vila Olímpia
Área: Controladoria
Benefícios: VR, VT, assistência odonto-
lógica e vale-alimentação
Requisitos: conhecimentos do pacote
Office
Sigla: 60756/ ER

Eletrotécnica Administração/Economia/Marketing

Formação: 12/2007 a 06/2008
Região: Guarulhos
Área: Construção e Manutenção MT/
BT
Benefícios: VR, VT, possibilidade de
prorrogação e/ou efetivação
Requisitos:
Sigla: ENERGIAS/RO

Formação: 07/2008 a 12/2008
Região: Alphaville
Área: Comercial
Benefícios: VR/ VT
Requisitos:
Sigla: 49944/ANG

Engenharia da Produção/Materiais/
Metalúrgica

Engenharia Mecânica

Ano: 2º a 4º
Região: Santo Amaro
Área: Metalúrgica
Benefícios: Fretado, VR e VT
Requisitos:
Sigla: 51598/MA

Formação: 06/2008 a 12/2008
Região: Guarulhos
Área: Departamento de Projetos
Benefícios: Fretado, refeição no local,
assistência médica e odontológica,
vale-alimentação
Requisitos: domínio em Auto Cad
Sigla: 67395/LI

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222 (empresas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

ALGUNSTIPOS

EVOLUÇÃO

A Fundação Getulio Vargas
(FGV)estácominscriçõesaber-
tas para o curso de Gestão Es-
tratégica de Mercado. O curso
de MBA tem como objetivo
criar vantagens competitivas
emambienteshostisedesenvol-
ver uma visão estratégica de
marketing como uma filosofia
empresarial. O curso ensina
conceitosapartirdacompreen-
são de valor percebido pelo
cliente-alvoedebatetópicosco-
mo Economia de empresas, e
Análise da concorrência. Mais
informações podem no site
www.fgv.br/mba-sp,e-mailcur-
sosmba@fgvsp.br ou telefone
0800-7722778

PROGRAMASCIEE

Atendimento e pós-venda são tão importantes
quanto o produto para consumidores de alto padrão

GestãoEstratégicade
MercadonaFGV

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Entresegmentados,mercado
deluxoédosquemaiscresce

9+

OCentrodeEstudosemLogísti-
cado InstitutoCoppead daUni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) promoverá o II
FórumInternacionaldeTecno-
logia da Informação Aplicada à
Logística & Supply Chain. O
evento acontecerá nos dias 16 e
17de maio, emSão Paulo. Serão
mostradas as mais recentes ex-
periências, tendências e inova-
ções do setor de TI direciona-
das para dar conta das necessi-
dades da logística das empre-
sas.Participaçãodemultinacio-
nais como Volkswagen, Coca-
cola, IBM, UPS, GM e Carre-
four. Informações nowww.cen-
trodelogistica.com.br

Função
exigevisão
geralda
empresa

MBA

TENDËNCIA

CoppeadintegraT.I.e
Logísticaemfórum

OCentrodeIntegraçãoEmpre-
sa-Escola (Ciee) amplia o leque
de serviços exclusivos às insti-
tuições de ensino.Com um ca-
dastro no Portal do Estágio
(www.ciee.org.br), as escolas
podem criar um mural virtual,
ligando seus sites ao banco de
dados do Ciee. Com esse recur-
so, os interessados em estágio
podem visualizar uma listagem
online com a quantidade de va-
gas disponíveis relacionadas
aoscursosoferecidospelainsti-
tuição.Clicandonaáreadeinte-
resse, eles são direcionados ao
sitedoCieeparaquesecandida-
tem às vagas ou se cadastrem
para futuras oportunidades.

AFiemg-FederaçãodasIndús-
trias do Estado de Minas Ge-
rais, o BID - Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento e o
Governo do Estado de Minas
Gerais realizam o 6º Seminário
AbertodeResponsabilidadeSo-
cial Empresarial em Minas Ge-
rais – III Encontro Internacio-
nal. O evento acontecerá entre
25 e 27 de abril, no Expominas
em Belo Horizonte, com o tema
Desenvolvimento Sustentável
e a Ética nos Negócios – O Com-
promisso e a Contribuição das
Empresas. Inscriçõesemais in-
formaçõespodemserencontra-
das no site www.fiemg.com.br/
seminario2007

● Entretenimento: ações direcio-
nadas ao lazer e ao entreteni-
mento comoobjetivo de cons-
truir e fortalecer a imagemde
marca de uma empresa;

● Luxo: atividades que ampliam
aparticipação demercado de
produtos e serviços de luxo;

● Político: voltado a eleição de
umcandidato a umcargo eletivo
ou difisão de ideologia política;

● Esportivo:promove e viabiliza
umesporte, atleta ou agremia-
ção, construindo relacionamen-
tos entremarcas, produtos e ser-
viços e o publico alvo definido;

● Varejo: ações voltadas a estu-
dar, promover e ampliar a rela-

ção do consumidor final comos
diferentes espaços onde aconte-
ce a aquisição de produtos;

● Agronegócio:Ampliar o rela-
cionamentodasempresas produ-
toras domercado agropecuário
comos diferentes níveis de con-
sumidores que possui;

● Educacional: construçãode
atividades voltadas a promover
instituições de ensino ou progra-
mas educacionais desenvolvidos
pelo poder publico;

● Cultural: estratégias voltadas a
captação de patrocínio para
ações e atividades culturais, pro-
moção, realização de eventos e
ampliação do uso de espaços
culturais

● Início doSéculoXX -O foco
era produção e a sistematiza-
ção do processo;

● Entre 1930 e 1960 -Todos
os esforços eramdirecionados
para as vendas;

● Entre 1970 e 1990 -Começa
apreocupação coma fideliza-
ção e satisfação do cliente;

● De1990até hoje - Internacio-
nalização dasmarcas

MARKETING

Cieecriamuralvirtual
comoportunidades

Éticanosnegociose
sustentabilidade

Criatividade e comunicação an-
dam junto de estratégia e gerência

INTERNET

SEMINÁRIO

200vagasdeestágio
parauniversitários

CLIENTES-RicardoMoreiradecidiuseespecializarnosegmentode luxoquandopassoua fazer vendas

Rafael Sigollo
ESPECIAL PARA O ESTADO

Poucas áreas mudaram tanto e
tão profundamente nas últimas
décadas como Marketing. O
queanteseraapenasumdepar-
tamento dedicado a vender, ho-
je é entendido como uma forma
de gestão empresarial, que tem
comoobjetivoencontraroequi-
líbrio entre potencial, necessi-
dades e expectativas entre em-
presa e mercado.

“O profissional de Marketing
atualdeveterumavisãosistêmi-
ca, buscarcolaboração em todos
os setores de uma organização”,
explica o professor de gradua-
ção e pós-graduação da Escola
de Comunicações e Artes (Eca)
da Universidade de São Paulo
(Usp) Mitsuru Yanaze. Ele, que
recentementelançouolivroGes-
tão de Marketing e Comunica-
ção (editora Saraiva), afirma
que a tendência é que os antigos
departamentosdemarketingge-
renciem produtos, realizando
pesquisas,planejamentoe inter-
mediação entre produção, com-
pras, finanças e RH. “A diretoria
das grandes organizações já
apóiam esse tipo de gestão de
Marketingcom visãogerenciale
estratégica,sem deixarde lado a
criatividade e a comunicação”.

SEGMENTOS
Desde os anos 90 a sociedade
vive em meio a um processo de
internacionalização dos negó-
cios e das marcas. Nessa estru-
tura globalizada, é importante
criar uma linguagem e cons-
truir relações com cada nicho
de mercado. A partir daí, sur-
gem subdivisões da profissão
comoMarketingEsportivo,Go-
vernamental, Viral, Organiza-
cional entre outros.

“O conceito é o mesmo,
criam-se apenas mecanismos
diferentes para se aproximar
de cada tipo de consumidor. A
idéia é entender um determina-
do segmento para atendê-lo em
todasassuasexpectativase,as-
sim, ter ganhos maiores”, diz o
professor e chefe de departa-
mento de Marketing da Escola
SuperiordePropagandaeMar-
keting (ESPM), Ismael Rocha.

As abordagens são incontá-
veise,emfunção desse novode-
senho, abre-se campo de traba-
lho para cada uma delas. “Os

profissionaisterãodeencon-
trar mecanismos alternati-
vos e fazer uma divulgação
diferenciada. E as universi-
dades precisam acompa-
nhar essas transformações,
propor coisas criativas e au-
mentar o repertório dos alu-
nos”, diz Rocha.

IMÓVEIS
Percebendo a tendência do
Marketing de atender cada
vez mais a um público muito
específico, o publicitário Fá-
bio Almeida Vasconcelos
acabou fazendo de sua agên-
cia F.A.V. a primeira do País
totalmente especializada no
mercado imobiliário. “É um
setor que está muito aqueci-
do e tende a crescer ainda
mais nos próximos anos. Um
imóvelé um produto deMar-
keting, elaborado em cima
depesquisasqueidentificam
opúblico-alvoesuasnecessi-
dades, levando em conta fai-
xaderenda,expectativas,an-
seios e preferências de lazer,
por exemplo.”

O quadro de funcionários
daagênciaaindaincluiarqui-
tetoseengenheirosquepres-
tam assessoria no desenvol-
vimento dos projetos. Cada
campanha dura no mínimo
umanoeabordadesdeocon-
ceito do empreendimento
até seu lançamento, início
das obras e venda das unida-
des. “O Marketing Imobiliá-
rio tem um vasto campo de
trabalho e que o mercado
temrecebidodeformapositi-
va. Temos 40 funcionários
hoje e pretendo dobrar esse
número em pouco mais de
um ano”, diz Vasconcelos. ●

Universitários em busca de es-
tágio têm a possibilidade de se
candidatar às 200 vagas aber-
tas pela Prefeitura Municipal
deSãoPaulo emparceria com o
CentrodeIntegraçãoEmpresa-
Escola (Ciee). O início do está-
gio está previsto para final de
abril ecomeço de maio, com du-
ração de um ano.

As oportunidades são dire-
cionadas para estudantes de
cursosdenívelsuperiornaárea
deinformática,comoporexem-
plo, Sistemas da Informação,
Ciências da Computação, Pro-
cessamento de Dados e Enge-
nhariadaComputação. Ossele-
cionados participarão do pro-
cessodeinformatizaçãodepos-
tosdesaúde,atuandonotreina-
mento de usuários para opera-
ção do sistema.

Devem se candidatar estu-
dantes que freqüentem do se-
gundo ao penúltimo semestre
do curso (a lista completa dos

cursos pode ser conferida no si-
te www.ciee.org.br).

A bolsa-auxílio é de R$
483,19ea carga horáriado está-
gio é de quatro horas (das 8h às
12houdas13hàs17h).Osinteres-
sados devem fazer sua inscri-
çãoatéodia17deabril,pelotele-
fone (11) 3046-8241, das 9h às
21h, ou das 8h às 20h nos postos
deatendimentodoCieelocaliza-
dos em instituições de ensino
(endereçospodemserconsulta-
dostambémnositedaorganiza-
ção).

CADASTRO
O Ciee tem mais vagas abertas
emempresas privadas e órgãos
públicos,quepodemserconsul-
tados no site www.ciee.org.br .
Na semana passada, estavam
disponíveis aproximadamente
6.500 oportunidades.

Masvalereforçarqueoaces-
so só é permitido para estudan-
tescadastradosnaorganização

(essa inscrição também é gra-
tuita e pode ser feita também
pelo site).

O valor doestágio éreconhe-
cido pelos próprios jovens. Pes-
quisa realizada pelo Instituto
TNSIntersciencecom818estu-
dantes mostrou que o estágio é

recomendado para quem ainda
não teve experiência prática.
Deacordo com o levantamento,
oprogramaévistocomoum au-
xílioàdecisãodaescolhadapro-
fissão por 62% dos jovens e co-
momeioparaaquisiçãodehabi-
lidades por 84%.

Dentre os nichos de atuação de
Marketing, um dos que mais
tem ganhado espaço é o dedica-
do ao mercado de luxo. “Esse
tipo de consumidor valoriza
muito a pós-venda, o relaciona-
mento. Ele tem expectativas al-
tas sobre os produtos que pro-
cura e é preciso saber como
atendê-las”,explicaodiretorco-
mercialdemarketingdaValha-
la Boat, Ricardo Moreira.

Engenheiromecânicodefor-
mação,o executivo se especiali-
zouemgestãoempresarialeho-
je está prestes a concluir o cur-
so de Marketing de Luxo na Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM).

“Antes atuava apenas na fa-
bricação das lanchas e dos bar-
cos e prestação de serviços na
área. Depois, quando tive a
oportunidade de assumir tam-
bém a venda dos produtos, sen-
ti que precisava buscar mais in-
formação para lidar com os
clientes, uma vez que esse mer-
cado exige demais em atendi-
mento e conhecimento”, conta.
Isso porque as lanchas e os bar-
cos são feitos de acordo com
aquilo que o comprador quer,
ouseja,customizadas.E,nãora-

ramente, ele faz questão de
acompanhartodooprocessode
fabricação de perto, para fazer
eventuais ajustes ou mudanças
de última hora.

EXPORTAÇÃO
Embora o Brasil tenha um nú-

merorepresentativodeclien-
tes para esse tipo de produ-
to,oobjetivodeMoreiraago-
raéinvestirmaisnaexporta-
ção. “Já temos encomendas
daSuíçaeembreveexpandi-
remos as vendas para outros
países”. ●

NIELS ANDREAS/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr 2007. Empregos, p. Ce 1-2.
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