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EMPREGOS
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1/2 OF. SERRALHEIRO
C.V. p/ ztec@terra.com.br ou ☎
(11)6955-5232 Ramal 20 .

ACOMPANHANTE
FEMININO
Procura-se c/ referências compro-
vada para dormir no emprego e
ajudar na administração da casa.
Enviar C.V para Caixa Postal, 800
- Cep:01060-970 - S. Paulo SP.

ADMINISTRADOR
Empresa de pequeno porte preci-
sa de administrador de empresas
aposentado. Enviar CV para e-
mail: correio@metalika.com.br

ADVOGADA
C/ OAB. Salário R$1.200. Com-
parecer à Rua São Bento 279
conjunto 502 Centro

ADVOGADO
Escritório de advocacia em expan-
são procura profissional com ex-
periência mínima de 10 anos nas
áreas cível e comercial. Interessa-
dos deverão responder questioná-
rio on line em www.fortes.adv.br.

ANALISTA DE
IMPORTAÇÃO
Experiência na coordenação de
processos de importação e expor-
tação, Drawback, coordenação de
embarques, gerenciamentos de
cargas e desembaraço aduaneiro.
Enviar C.V. a/c deste jornal sob si-
gla :Anal Import/228

APOSENTADO
Bico em vendas, varejo, motoriza-
d o , s e m v í n c u l o . T r a t a r
☎ (11)5563-9473 Tadeu.

ARQUITETA (O)
R$ 1.000,00, 1/2 período c/
despesas pagas. Projeto Ressort na
Bahia. Disponibilidade para viajar.
Enviar C.V em World c/ foto p/
wgd.emp@terra.com.br

ARQUITETO PROJETISTA
P/ projetos, viabilidades e legisla-
ção, exp. mín. 2 anos.. Env CV c/
pret. sal. p/ gilc001@terra.com.br

ARQUITETO PROJETISTA
Projeto de Stands, eventos, exposi-
ções e cenografia. Exp. Auto Cad
2004, Studio 3D Max, Corel Draw e
Photoshop. Imprescindível CV c/
Projetos Stand p/ recursoshumanos
@arquitrama.com.br

ARTE FINALISTA
C/experiência em Corel Page-Ma-
ker e Criação.Comp.R.Conselheiro
Olegario, 239 V. Anástacio/Lapa

ASSIST. ESCRITA FISCAL
C/ exp. em escritório Contábil. C.V.
p/: fiscal@firbraz.com.br

ASSIST. ESCRITA FISCAL
Exp. nas rotinas de escritório con-
tábil. C.V. p/ Av. do Cursino, 1.
010, J. Saúde - Cep: 04132-000
ou e-mail: contato@contec.cnt.br

ASSISTENTE ADMINIST.
Ou Secretária. Empresa Metalúrgi-
ca, fabricante de equip.industriais,
sediada ABC,admite, superior
completo ou cursando, inglês e
espanhol fluentes, pacote Office,
c/facilidades em planilhas/relató-
rios. Completam o perfil criativida-
de,dinamismo,organização. C.V
novostalentos.ja@terra.com.br

ARQUITETO/ENGENHEIRO CIVIL
Empresa multinacional contrata formado até 3
anos p/ trab. área comercial, regiões: Sorocaba,
Ourinhos, Pres. Prudente CV p/rh@tegula.com.br

EMPREGOS A

A S S I S T E N T E
ADMINISTRATIVO
ou Marketing. ☎ (11) 7834-
2334 / (11) 3729-7400 com Ri-
cardo Enviar Curriculum para e-
mai: diretoria@motomix.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL
C/ exp. em escritório Contábil. CV:
firmino@firbraz.com.br

ASSISTENTE
CONTAS A PAGAR
Construtora admite c/experiência
na conferência de N.fiscais x Pedi-
do de compras. Conhecimento em
materiais de construção, firme em
cálculos, conhecimento de infor-
mática, encargos incidentes sobre
mão de obra. Curriculum c/pre-
tensão salarial p/ “ASSIST. CP” -
e.mail: vgs2008@ig.com.br

ASSISTENTE DE DEPTO
PESSOAL
Para região Cotia. Curso médio
completo, experiência 3 anos na
função. ☎ (11) 4330-8915

ASSISTENTE DEPTO
PESSOAL
Construtora admite c/experiência
em toda rotina do Depto (Admis-
são, demissão, cálculos e recolhi-
mento de encargos, apontamento
de cartões e conectividade soci-
al). Com conhecimento do siste-
ma RM de folha de pagto. Curri-
culum c/pret.salarial p/ “ASSIST.
DP”, e.mail: vgs2008@ig.com.br

ASSISTENTE TI
Suporte interno de TI e implemen-
tação de sistemas, Pacote office.
Enviar CV sob código: INFO p/ e-
mail: erika@ecrel.com.br

ATENDENTE
P/ loja, dinâmica, c/ inglês. C.V. c/
pret. sal. R. Augusta, 1.523. Cep:
01305-100 Cerqueira Cesar - SP

ATENDIMENTO
Área de eventos, disponibilidade
integral, inglês, com 2 º grau com-
pleto. Enviar Currículos c/ foto pa-
ra caixa postal 321 CEP 06455-
972 Barueri - SP sob sigla OP

AUX. CONTÁBIL
Técnico ou cursando ciências
contábeis. Experiência mínima 6
meses na área. Enviar C.V sob cód.
AUXCONT p/: erika@ecrel.com.br

AUX. DEPTº PESSOAL
Experiência nas rotinas do dept°.
C.V. p/ Av. do Cursino, 1.010, J.
Saúde - Cep: 04132-000 ou e-
mail: contato@contec.cnt.br

AUXILIAR ADMINISTR.
Empresa em Alphaville admite c/
exper. mín. de 2 anos na área e
conhec. no pt. Office. CV c/ foto p/
Cx. Postal 321 CEP:06455-972

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
C/ exp. acima 2 anos em contas a
pagar/receber/rotinas de escritó-
rio. C.V. c/ pret. sal. p/ selecao@
maisrevestimentos.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C/ experiência em emissão de
notas-fiscais, faturamento, conhe-
cimento em informática, 2° grau
completo. De preferência residir
Zona Oeste (período da tarde/
noite). Interessados, enviar C.V. Av.
Dr: Mauro Lindemberg Monteiro
1000. Pq. Indl. Anhanguera -
Osasco - Cep:06278-010

AUXILIAR
ALMOXARIFADO
Concremix admite c/conhecimen-
to micro, residir na Z.Norte. CV p/
e-mail:rh@concremix.com.br

EMPREGOS A

AUXILIAR COBRANÇA
2 anos de experiência na área de
contas a receber, via fone, rotinas
de cobrança cursando superior nas
áreas administrativas financeira,
conhec. no pacote Office. Os can-
didatos devem ter excelente co-
municação com iniciativa e pró
ativos. Empresa oferece salário,
premiação e benefícios. Enviar Cv
p/ szani@assist-card.com.br

AUXILIAR DE
CONTAS Á PAGAR
Concremix admite c/experiência,
residi r na Z.Nor te. CV p/ e-
mail:rh@concremix.com.br

AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO
Acima de 25a. altura min. 1,80
P/Controle d entrada d Pessoas em
Galeria Região Central.Sal R$700
Diurno CV p/ cv@skokie.com.br

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS – LIMPEZA
1 vaga, fundamental completo, 1
ano de exp. em atividades de serv.
gerais (limpeza) - CV até 26/02/
08 p/ CP 15231 CEP 01502-970
A/C Juliana cód. “ ASG Limpeza –
Cubatão”. Se pessoa portadora de
deficiência informar código do CID.

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS – MANUTENÇÃO
1 vaga, fundamental completo, 1
ano de exp. em atividades de ser-
viços gerais (manutenção predial)
- C.V. até 26/02/08 p/ CP 15231
CEP 01502-970 A/C Juliana cód.
“ ASG Manutenção – Monte Alto”.
Se pessoa portadora de deficiên-
cia informar código do CID.

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS – MANUTENÇÃO
1 vaga, fundamental completo, 1
ano de exp. em atividades de ser-
viços gerais (manutenção predial)
- C.V. até 26/02/08 p/ CP 15231
CEP 01502-970 A/C Juliana cód.
“ ASG Manutenção – São José dos
Campos”. Se pessoa portadora de
deficiência informar código do CID.

AUXILIAR DE VENDAS
A Economatica (www.economati-
ca.com), empresa líder no setor,
está selecionando profissional
acima para a venda de sistemas de
análise de investimentos a insti-
tuições que acompanham o mer-
cado de ações. Exige-se: - Experi-
ência comprovada no setor de
vendas, conhecimentos básicos
sobre mercado de ações, domínio
de informática a nível de usuário.
Enviar Curriculum Vitae p/ e-mail:
vendedor@economatica.com.br

A U X I L I A R D E P TO
PESSOAL
Para região Cotia. Curso médio
completo. ☎ (11) 4330-8915

ENCARREGADO DE PINTURA
Exp. min. 2anos p/ sup. de pintura ind., ramo
metalúrgico, convencional, pintura líquida por
pulverização. CV: depto_pessoal@acmw.com.br
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SALÁRIOS ATÉ R$ 4.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
ESTADO DE SÃO PAULO

www.institutocetro.org.br
I N S T I T U T O   C E T R O
CONCURSOS PÚBLICOS

CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

S.A.C
(0XX11)

3285-2777

CONCURSO PÚBLICO 

EMPREGOS A

AUXILIAR ESCRITÓRIO
Empresa no ramo de Metais con-
trata c/ exp. em cálc. de impos-
tos, emissão de Nf‘s em máq. elé-
tricas, excel datilografia, noções
gerais de inform. e escritório. CV:
termobronze@termobronze.com.br

AUXILIAR
FATURAMENTO
Concremix admite c/experiência,
residi r na Z.Nor te. CV p/ e-
mail:rh@concremix.com.br

C3

CASEIROS
Família de fino trato necessita de
caseiros com experiência compro-
vada casal. Ela, arrumadeira, ele,
serviços gerais. Paga-se bem. Óti-
mas acomodações. Tratar : Av.
Paulista, 1.000, 16º andar, São
Paulo - SP, com Drª Rosana.

CHEFE DE LAVANDERIA
CV c/pret.sal. R. José de Carvalho,
237 Ch.Sto Antônio. 04714-020

COMPRADOR (A) DE
AUTO-PEÇAS
C/ exper em Vans Enviar CV para:
danielapimentelsp@gmail.com

CONSULTOR (A) VENDAS
Empresa líder do segmento de te-
lecomunicações, classificada Dia-
mant, 2ª do Estado S.P, busca
compor sua equipe: - Regime de
contratação cooperativa -Experi-
ência de 2 anos em vendas exter-
nas - profissional c/ garra, ambi-
ção, comprometido com metas e
prazos - Desejável conhecimento
em informática e internet. - Com ou
Sem experiência em telecomuni-
cações - disponibilidade p/ início
imediato - Excelente oportunidade
c/ completa infra estrutura Enviar
Cv para rhcvanuncio@gmail.com

CONTATO
PUBLICITÁRIO
Revista de Noivas admite jovens
talentos em vendas, p/ regiões
leste e Sul. Fixo + comissões +
prêmios. Possuir carro. Marcar en-
trevista ☎ (11) 6341-5854.

CONTATÓLOGO
Formação técnica óptica, experi-
ência lentes de contato, cv’s para
cintia@rhbank.com.br

CORRETORES (AS) P/
LANÇAMENTOS
Urgente. Enviar C.Vitae p/ e-mail:
denise@iprice.com.br 9152-2239

COSTUREIRA
C/ exp., moda praia, p/ atuar Ofi-
cina Mooca. Regist, Piso + gratific.
☎ (11)6345-8818/ 7310-4299

EMPREGOS C

COSTUREIRA
Modelista c/ muita exp. em festa
noiva e mulage. ☎ 3051-5044

COZINHEIRA
Lavar e passar. Dormir no empre-
go, 1 folga semanal. C/ experiên-
cia mín de 2 anos. Referência em
carteira. Sal: R$ 900. Trabalhar no
Morumbi. D. Mabel. 3771-3851
COZINHEIRA/BANQUETEIRA
Preciso p/forno e fogão c/prática
referências dormir, pago bem. Mí-
nino de 3 anos no último empre-
go. Tratar ☎ 5538-5000 c/ Tereza

D3

DENTISTA
☎ (11)3832-9119

DESENHISTA ARQ.
Exper. Autocad mínima 2 anos. Env
CV com pre t . sa la r ia l pa ra
gilc001@terra.com.br

DOMÉSTICA
De alto padrão contrata-se, soltei-
ra, boa aparência e que possa
dormir no emprego. Sal. R$2.000
☎ (11)8313-0292 falar c/Gabriel

E3

ECONOMISTA
Recém formado, c/ disponib. p/
morar em Bertioga e realizar via-
gens, p/ atuação na área comer-
cial. C.V p/: gvdds@uol.com.br

E L E T R I C I S T A D E
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Vagas p/ (Diadema e Osasco).
Empresa de tratamento de super-
fície de peças, precisa urgente.
Salário R$ 1.200. Benefícios: Re-
feição no local, Assistência Médi-
ca, PPR, Vale Transporte, Cesta
Básica. Enviar C.V p/ R.: Projeta-
da, 616 Jd. União. Diadema SP. Cep.
09981-070 A/C de Recursos hu-
manos Cód. Meceletec2008 ou
afreitas@metokote.com

ELETRICISTA
Empresa contrata (CLT), com exp
comprovada na área de instala-
ções elétricas, quadros e outros. VT
+ VR + convênio médico. Enviar CV
R. do Rocio, 463 Vl.Olímpia - SP -
Cep: 04552-000 c/ pret. salarial

ELETRICISTA
Para manutenção e instalação de
grupo gerador. Enviar currículo pa-
ra: geramax@geramax.com.br ou
fax ☎ (11)4675-2391

ENGENHEIRO
Emp.do ramo de loteamentos, busca eng civil c/
5a. experiência, p/gerenciar e acompanhar obras
de infra estrutura em loteamentos(terraplana-
gem,drenagem,rede de água e esgoto, estações
de tratamento de esgoto, rede de luz,rede de
energia elétrica e iluminação pública etc) com
conhec. sólidos em orçamentos de obras e es-
tudo de viabilidade .CV devem ser enviados p/
brconsul@uol.com.br

Compactta Injetados Ltda
Empresa em fase de expansão busca:

REPRESENTANTE COMERCIAL
Região de Atuação:
•Região Sul, Sudeste, Centro Oeste ,Nordeste, Norte.
•Em Especial Vale dos Sinos(RS), Jaú(SP),

Birigui(SP), Franca(SP).

Produtos:
Injeção de Partes e peças para Calçados, em PP, PS, ABS,
PC, TR, TPU, marca COMPACTTA.

Requisitos:
- Conhecimento do mercado de calçados;
- Formação Técnica ou superior;
- Disponibilidade para viagens;
- Experiência no segmento;
- Registro atualizado no CORE.

Interessados deverão enviar curriculum para:
Compactta Injetados Ltda. - Rod SC 411 km 60, n° 3460,

Bairro Cardoso, São João Batista (SC), CEP 88240.000
A/C vendas ou via e-mail: compactta@compactta.com.br

EMPREGOS E

ENCARREGADO DE
IMPORTAÇÃO
5 anos exp. , conhec.importação e
desenv. de produtos, inglês fluen-
te, residir Z.Sul ou próx. Rodoanel.
Enviar C.V. c/ pret. salarial Caixa
Postal 1604 Cep:06850-972

ENG. CIVIL
5 anos de exp. em obras de edifi-
cações comerciais, industriais ou
farmacêuticas. Enviar C.V. para Rua
Diogo de Faria, 1202 cj 34 - CEP
04037-004 - Vl Clementino

ENG. MECÂNICO
Ou Elétrico, recém formado, veíc.
próprio p/ treinam. e atuação, área
técn. coml. fornos industriais. C.V
p/ gestaorh@sauder.com.br

ENGENHEIRO (A) CIVIL
Com CREA, para obras em SP e c/
disponibilidade p/ viagens. Enviar
C.V p/ osvaldecir@uol.com.br

E N G E N H E I R O
CALCULISTA
C/ exp. 5 anos, c/ TQS. Enviar C.V
c/ pret. sal. p/ empca@uol.com.br

ENGENHEIRO CIVIL
Recém-formado, p/ trabalhar em
construtora. Enviar C.V. e-mail
mantemconstrucoes@gmail.com

E N G E N H E I R O
ELÉTRICO
Para obras. c/ exp. e disponibili-
dade p/ viajar. C.V a/c deste Jor-
nal sob a sigla ENG/061.

E N G E N H E I R O
MECÂNICO
TROCALOR, empresa em expan-
são no Rio de Janeiro busca pro-
fissional com experiência compro-
vada em Projeto, Detalhamento e
Fabricação de Permutadores de
calor, Vasos de Pressão e Air Coo-
lers, com sólidos conhecimentos
das normas ASME seção VIII divi-
são 1, TEMA, Petrobras, NR-13 e
API 661. Usuário de Autocad 2000
c/ Inglês técnico e ISO 9001. Sa-
lário a combinar. Currículo p/ e-
mail: engenharia@trocalor.com.br

ENGLISH TEACHER
☎ (11) 3214-0780/9973-8950
marketing@pressidiomas.com.br

EMPREGOS E

ENGLISH/PORTUGUESE
INSTRUCTORS
English/Portuguese instructors ne-
eded to teach on Vessels and Oil
Platforms. Instructors will start new
Offshore contracts in Macaé-RJ
Candidates must have teaching
experience and lived abroad. In-
terpersonal Skills, flexibility and
commitment is a must. Send resu-
me until Friday the 22nd. to: off-
shoreteachers@yahoo.com.br

E S T Á G I A R I O
ADMINISTRATIVO
Cursando 2ª ou 3ª ano Mark/
ADm, atuando na área comercial,
veículo próprio. Of.: Salário + aj. de
custo. CV guarnieri@furnax.com.br

E S T A G I Á R I O
DIREITO
Cursando 3º ou 4º ano para atu-
ação na área civel período inte-
gral, c/ exp mín de 1 ano. CV para
Av. Brig. Faria Lima, 1461 conjun-
to - 94 9º andar SP - 01452-002

ESTAGIÁRIO(A) DIREITO
Cursando 3º e 4º ano. Período
integral. Bolsa R$800,00. Fazer
prova on-line no Site:www.fortes.
adv.br, no link Trabalhe Conosco.

ESTAGIÁRIOS DE
ENGENHARIA
Construtora de ponta contrata Es-
tagiários 4º ou 5º anista ou En-
genheiros recém formados. Enviar
CV p/ R. Apinagés, 319 CEP
05017-000 SP

EXECUTIVO DE VENDAS
Empresa de médio porte contrata
para área de agenciamento de frete
aéreo internacional. Exp. mín. de 2
anos, inglês fluente. Sal. a combi-
nar: comis + benefícios + carro. Env
C.V para Caixa Postal 18031 Cep
04626-970 - São Paulo - SP

EXPORTAÇÃO
C/ prática em RE e demais docu-
mentos de embarque p/ o exteri-
or. Enviar CV p/ Rua Libero Bada-
ró, 377 - 30º andar - cj. 3003.

FISIOTERAPÊUTA
Formação superior. Ênfase na área respiratória,
veículo próprio, celular, disponibilidade para iní-
cio imediato, trabalho em horário comercial in-
tegral. Empresa com 18 anos no mercado, no
ramo de produtos técnicos para utilização em
terapia intensiva e centro cirúrgico. Salário fixo,
mais benefícios, inclusive treinamento na área
comercial. C.V: recrutamento08vp@gmail.com

Eng.Civil, Mecânico, Elétrico, de Análise
de Custos (3 vagas de cada)

Eng. de Segurança e Meio Ambiente, (2 vagas)
Eng. de Qualidade, (1 vaga)

Condições: Registrado no CREA, com 5 anos de experiência,
mínimo ensino superior completo. Falar inglês fluentemente. 

Técnico Civil, Mecânico, Elétrico
(2 vagas de cada) • Mínimo 10 anos de experiência

• Mínimo ensino médio da escola técnica.

Tradutor/Intérprete de Português/Chinês,
(4 vagas) • No mínimo 2 anos de experiência • Preferência para

quem apresentar certificado.

Local de serviço será em Candiota-Rio
Grande do Sul, preferência para quem tem

experiência na obra de grande porte.

Interessados enviar Curriculum Vitae para
citic.hrm@gmail.com, 

A/C Dpt Recursos Humanos,
Empresa CITIC Construções do Brasil LTDA

Procuram-se: TÉCNICOS,
ENGENHEIROS E TRADUTORES

F3

FARMACÊUTICO (A)
Precisa-se para farmácia de Ma-
nipulação. Enviar Cv R. Inhambú,
366 - Moema - CEP 04520-010

FARMACÊUTICO (A)
Precisa-se período de 6hs p/ tra-
balhar na Z.Sul☎ (11)3384-5691

G3

GERENTE BUFFET INFANTIL
C/exp. Cidade Jardim. CV c/ foto
contato@bombandobrink.com.br

GERENTE COMERCIAL
Multinacional canadense contrata
c/ experiência comprovada de 5
anos em Móveis ou áreas correla-
tas, em Empresas de médio e
grande porte, Superior completo.
Oferecemos salário fixo + premia-
ção + Vale combustível + Vale re-
feição + Cesta básica + Assistên-
cia Médica. Enviar C.V p/ geren-
cia: rh@mobilinea.com.br.

G E R E N T E D E
MANUTENÇÃO
Empresa na área de telecomuni-
cações contrata, profissional para
atuar na gerência de varias equi-
pes de manutenção, em MG, ES, PA.
Encaminhar currículo para gerente
@alcon.com.br

G E R E N T E D E N O V O S
NEGÓCIOS
Empresa de Brindes c/ 15 anos de
atuação no mercado em fase de
expansão, busca profis. de Ven-
das, c/ exper comprovada na área.
Remuneração e benefícios à com-
binar. Enviar CV Cx. postal 46301
- São Paulo -SP - cep 05110-970

GERENTE EXECUTIVO
PARA ONG
Precisamos com experiência no 3º
setor para captação de recursos,
gerenciamentos, projetos, enviar
Curriculum com foto e pret. sal. Cxa
11348 cep 05422-970

EMPREGOS G

GERENTE LOJA
MAT. CONSTRUÇÃO
Pequeno porte, 1 vaga. P/ região de
Pinheiros, com experiência Enviar
C.V. c/ pretensão salarial para
tcaconsultores@terra.com.br

GERENTE
ou Chefe de cozinha. Bar/restau-
rante contrata. Comparecer R. An-
tonio Carlos, 303 - das 08 às 10h.

G E S T O R D E
MANUTENÇÃO
Empresa na área de telecomuni-
cações contrata, profissional para
atuar na gestão de varias equipes
de manutenção, em MG, ES, PA.
Encaminhar currículo para gestor
@alcon.com.br

I3

IMPORTAÇÃO
C/ prática em LI e DI e demais
atividades de desembaraço adua-
neiro. Enviar CV p/ Rua Libero Ba-
daró, 377 - 30º andar - cj. 3003.

INSTALADOR DE SPLIT
Contato fone ☎ (11)4655-4541

Indústria de Móveis de Alto Padrão

Contrata Urgente:

Entrevista na ASSET 
Tel.: (11) 4125-3938 ou

camila.recrutamento@assetrh.com.br

Gerente de Produção
Com experiência comprovada de

2 anos no Ramo Moveleiro.

Auxliar e Supervisor
de PPCP

REPRESENTANTE COMERCIAL
Para São Paulo e Grande SP. Empresa do ramo de
Controle de Peso Dinâmico de Embalagens, ne-
cessita, com notória experiência no segmento.
Enviar informações para análise para e-mail:
marketing@varpe.com.br.

REPRESENTANTES
VENDEDORES

Tradicional Empresa no ramo de
Tecidos para decorações em fase

de expansão seleciona:

• Veículo próprio, celular e fax
• Se representante: CORE

Os interessados deverão enviar
CV aos cuidados deste jornal
sob a sigla: VENDECORE

PARA TODOS OS ESTADOS
INCLUSIVE SÃO PAULO CAPITAL

E INTERIOR

N3

JORNALISTA
Editora Scandar, necessita c/ for-
mação em Editoração/Relações
Públicas, sem embaraço, conhec.
CorelDraw, photoshop, redação e
diagramação. Comparecer CV na Av.
Jandira, 742 - Moema/ SP com
Alexandre

M3

MÃE SOCIAL
1º grau compl., exper. nos cuida-
dos c/ crianças, rotina/casa, boa
convivência em equipe. Morar no
emprego. Admissão imediata. Sal.
R$800. ☎ 3733-6342 terça à
sexta-feira das 10 às 15h ou C.V.
para selecaoabrigo@yahoo.com.br

MANICURE
Com exp., região Vl Mariana, inte-
ressadas entrar em ctto com Ivani
☎ (11)5083-2155

MANOBRISTAS
Para trabalhar em churrascaria.
Comparecer Av. Angelica, 430 Sta
Cecilia São Paulo das 9:00 às
10:30 ou das 15:00 às 17:00hs

MECÂNICO DE AR
CONDICIONADO
C/experiência de 5 anos em ar
condicionado/refrigeração e em
manutenção de obras. Enviar CV
para sistg022@terra.com.br

Gilberto
Guimarães*

Artigo

O chefe morreu

A
chefia,talcomoaco-
nhecemos, não faz
mais sentido. Nes-
tes tempos de gran-
des mudanças, na

nova Sociedade do Conheci-
mento, a inovação, a informa-
ção e o conhecimento passam a
ser tão ou mais importante que
o capital financeiro.

Surgem grandes corpora-
ções constituídas com muito
pouco capital. Isto apenas am-
plificaoconceitodavalorização
do indivíduo, pois conhecimen-
to é gente, competência é o co-
nhecimento aplicado. O conhe-
cimento é o primeiro “produto”
na história econômica que se
produz,vendeeentrega,masse
continuacomapossedele.Aca-
pacidadedesolucionaroproble-
ma continua com cada um.

O trabalhador do conheci-
mento é, finalmente, o dono dos
seusmeiosdeproduçãoedopro-
dutodo seutrabalho. Issoé radi-
calmente novo e muda a forma

de organizar e gerir as pessoas.
Não se consegue mais impor a
antiga forma de gestão por nú-
meros, métricas, valores e pra-
zos, por meio de estruturas hie-
rárquicas pré-definidas.

Hoje, existe uma dificuldade
deestabelecimentodeumarela-
ção direta entre o desempenho
e a produtividade de um indiví-
duo e o volume de sua produ-
ção, pois é o próprio trabalha-
dor do conhecimento que defi-
ne a velocidade e a produtivida-
de dos seus meios de produção.
Esta dificuldade acarreta uma
inadequação dos sistemas clás-
sicos de liderança, avaliação e
remuneração.

O novo modelo supõe o uso
doconhecimentoedainteligên-
cia, quando no modelo anterior
erambraços,pernaseboacapa-
cidade de adaptação às regras.

NOVOS LÍDERES
Esses novos tempos pedem

uma nova organização das pes-
soas, e, portanto, novos líderes,
novos profissionais. É um mun-
do de alta especialização e co-
nhecimento. Não se aplica mais
o conceito básico de subordina-
ção. Os trabalhadores do conhe-
cimentosabemmaisdoqueseus
“chefes”. Um presidente que fez

carreira na área de produção
precisaaprendercomseufinan-
ceiro, ou com seu marketing, o
que fazer, e nunca o inverso.

Não existe mais a estrutura
clássica de subordinação, em
que as pessoas eram organiza-
das em hierarquia, por funções.
As empresas copiavam a estru-
tura dos exércitos ou das igre-
jas. O primeiro, baseado na dis-

ciplina, e o outro na pressuposi-
ção que o superior hierárquico
sabia mais. Em tese, os superio-
res haviam sido promovidos
porque eram melhores ou sa-
biam mais.

SEM COMANDO
Hoje isso não é mais verda-

de. A terceirização por especia-
lização, as joint-ventures, as

parcerias, o outsourcing, etc,
acabam obrigando o gerencia-
mentosemcomando.Asempre-
sas se organizam por especiali-
dades, por conhecimento, foca-
dasnasuaatividadefim,contra-
tando especialistas para as ati-
vidades que elas conhecem me-
nos. O chefe, tal como o conhe-
cíamos, morreu.

A nova estrutura organiza-
cional precisa incorporar essa
flexibilidadeeespecialização.A
organização mais adequada é a
de uma orquestra sinfônica, na
qual o chefe vira um maestro e
lidera especialistas, define e
transmite sua visão, fixa metas,
mobiliza e incentiva. Mandar
nunca mais. Ele não é o melhor
violinista ou o virtuose do pia-
no. O líder já não impõe o poder.
Tem o poder quem aplica o co-
nhecimento.Influenciaremobi-
lizaraspessoas,paraquedesen-
volvam motivação para fazer o
que “deve” ser feito, com vonta-
deecomomáximodeseupoten-
cial, para atingir os objetivos
compartilhados fixados.

Muda a organização, muda o
estilo de liderança, mudam as
competênciasnecessárias,e,so-
bretudo, muda a forma de ges-
tão das pessoas. Não apenas
das pessoas, mas do seu conhe-

cimento, experiências, compe-
tências e da capacidade de apli-
carseusconhecimentosnasolu-
ção dos problemas.

Hojefazcarreiraquemresol-
ve,queminova. O trabalho clás-
sico do líder é conseguir trazer
antagônicos para a sinergia,
motivá-los a serem cooperati-
vos e produtivos. O desafio é fa-
zer especialistas solitários tra-
balharem produtivamente em
equipe. O ideal é que as empre-
sas estruturem e gerenciem
suas atividades como se fossem
projetos, com começo meio e
fim, com objetivo, escopo, pra-
zo,recursos,comresultadoses-
peradose,principalmente,com
equipes montadas segundo as
complementaridades e as ne-
cessidades das competências e
preferências.

*Gilberto Guimarães, diretor da
multinacional francesa BPI no
Brasil, que atua na área de ges-
tão de pessoas e reorientação
profissional especializada ; pro-
fessor e consultor da Fundação
Getúlio Vargas, da GV Consult e
do Ibmec São Paulo; engenheiro
pela Escola Politécnica da USP,
comMBA pela FGV e cursos de
especialização no IMS – Alema-
nha; www. bpi.com.br
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