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Leilão Turbinado: Somente um lote aberto por vez � Fechamento sequencial respeitando a numeração de lotes.
Os veículos salvados de sinistro �Zero� Km, serão vendidos sem a garantia do fabricante e sem direito a revisões gratuítas. As condições de venda constarão nos 
catálogos que serão distribuídos no leilão.

Informações pelo Tel. (11) 2464-6464 � sodresantoro.com.br/blog
José Eduardo de Abreu Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 195

Dias 29, 30, 31 de março e 1 de abril às 11 horas
Local: Marginal Via Dutra, Km 224 - Guarulhos - SP

Presencial, Simultâneo e Online

Presencial, Simultâneo e Online

Presencial, Simultâneo e Online

Informações pelos Tels. (19) 3344-6464 | (11) 2464-6464 � sodresantoro.com.br
José Eduardo Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 195

Leilão de Veículos Inteiros e Sinistrados
Dia: 27 de março de 2010 às 10 horas

Local: Avenida Comendador Aladino Selmi, 2.500 - Campinas - SP

Campinas / SPCampinas / SP

Informações pelos Tels. (14) 3312-6464 | (11) 2464-6464 � sodresantoro.com.br
Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 607

Leilão de Veículos Inteiros e Sinistrados
Dia: 27 de março de 2010 às 9:30 horas

Local: Avenida Aureliano Cárdia, 1-23 - Vila Cárdia - Bauru - SP

Bauru / SPBauru / SP

Estacionamento grátis em
nossos pátios

Realização

A MAIOR ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES DA AMÉRICA LATINA

Presencial e Online
E OUTRAS 
EMPRESAS

TRATOR VOLVO 120 ANO 2000 � ESCAVADEIRA CASE 888CKE, ANO 93 
� COLHEITADEIRA DE CANA JOHN DEERE-CAMECO T-20469 ANO 2004 � 

INFORMÁTICA: NOTEBOOKS, CPUS, MONITORES, RACKS, ROTEADORES D-
LINK E IMPRESSORAS � ELETRODOMÉSTICOS: TVS, DVDS, FOGÕES, MINI-

SYSTENS, LAVADORAS DE ROUPAS, TANQUINHOS, REFRIGERADORES, 
FRIGOBARES, BEBEDOUROS E MICRO-ONDAS � CELULARES � CÂMERAS 
DIGITAIS � MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO: MESAS, CADEIRAS OFFICE, 

ESTAÇÕES DE TRABALHO, ARQUIVOS, ARMÁRIOS, ESTANTES, POLTRONAS, 
SOFÁS, BANQUETAS, GAVETEIROS, BALCÕES E OUTROS MATERIAIS

Dia: 30 de março de 2010 com início às 9:30 horas
Local: Marginal Via Dutra, Km 224 - Guarulhos - SP

Bens em exposição na Rua Vicente Leoparace, nº38 - Jandira / SP. Agendar visita e retirada c/ a sra. Camila - Tel: 
(11) 2184-1492: Mobiliário p/ escritório : mesas, cadeiras, estações de trabalho, arquivos, armários altos / baixos, estantes 
de aço, poltronas, sofás, banquetas, gaveteiros, balcões e placas de carpete  � condicionadores de ar split / condensador � 
extintores de incêndio � frigobares � bebedouros � racks e outros materiais.
Bens em exposição na Via Anhanguera KM 307 - Ribeirão Preto - SP - c/ Sr. Emir - Tel. (16) 3617-6464: janela 
e outros materiais.
Bens em exposição na Rua Vanderlei Moreno, n.º 9.750 - São José dos Pinhais - PR c/ Srs. Julio César / Maria 
no Tel: (41) 3302-6464: colheitadeira de cana John Deere-Cameco  t-20469  mod.CHT2500B, ano 2004, série 100002456 
chassi  100002456, chassi.: 100002456.� escavadeira Case,mod 888CKE serie:88821624800.
Bens em exposição no local do leilão: Trator Volvo mod 120  ano 2000 série L120CV248X � eletrodomésticos: tvs, dvds, 
home theaters, micro systens ,   rádios portáteis, fogões, micro-ondas, lavadoras de roupas, lavadoras de pressão, grills e 
liquidi cadores � telefones s/  o � utensílios domésticos � celulares � bicicletas � móveis diversos mesas, cadeiras, poltronas, 
sofás   informática: cpus, monitores, impressoras,  notebooks  e outros materiais.
Lances via internet a partir do dia 25/03/2010 � Visitas nos dias 25, 26 e 29/03/2010 no horário comercial. 
Relação detalhada, locais e fotos no site sodresantoro.com.br. As condições de venda constam no site e nos catálogos 
que serão distribuídos no leilão.

Informações pelo Tel. (11) 2464-6464 - Fax: (11) 2464-6449
Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro O cial - Jucesp nº 607

CURSO

● Comemoração
A Rua 25 de Março, o maior
shopping a céu aberto do mun-
do, está fazendo aniversário
hoje. Ali, a frequência diária é
de 1 milhão de pessoas, em
busca de bijuterias, aviamen-
tos, fantasias, materiais para
artesanato, decoração, e uma
infinidade de outros artigos.

3 OPORTUNIDADES 3 EMPREGOS

Pensões e Quarto   PÁG. –

Relax/Acompanhantes  PÁG. 3

Relax/Clínicas PÁG. 3

Serviços Profissionais PÁG. 3

Sons e Imagens PÁG. 3

Telecomunicações PÁG. –

Consultorias e serviços
em RH PÁG. –

Cursos e Concursos PÁG. 3

Empregos PÁG. 3

Empregados Oferecem-se PÁG. 3

Uma marca forte, inegavelmen-
te, traz vantagens competiti-
vas no relacionamento com o
cliente e maior exposição pa-

ra os produtos e os serviços de uma com-
panhia. Na era do consumidor 2.0, em
que as corporações estão sujeitas à vigi-
lância constante de seu público-alvo, é
imprescindível zelar pela marca com o
objetivo de garantir o crescimento sus-
tentável dos negócios. Neste novo cená-
rio, contar com políticas que visem à
qualidade e eficiência, ganha igual im-
portância na estratégia da empresa.

Hoje, qualidade e eficiência devem re-
presentar uma meta de excelência em
todos os processos da corporação. E is-
to significa visão holística da estrutura
da organização, permitindo a definição
de parâmetros e mensuração dos pro-
cessos, a escolha das melhores ferra-

mentas de gestão e, principalmente, co-
mo serão aplicadas as melhorias. Mais
do que sistemas que avaliam os resulta-
dos financeiros e a produtividade, o
ideal é contar também com indicadores
de desempenho dos processos que
apontem claramente se as expectativas
dos seus clientes estão sendo atingidas.

Neste contexto, para estar um passo à
frente da concorrência, é importante in-
corporar aos processos de gestão algu-
mas das certificações reconhecidas pe-
lo mercado, novas normativas e meto-
dologias consagradas. Para empresas
que buscam além da gestão de proces-
sos e métricas de mensuração, por
exemplo, uma opção seria o Six Sigma,
prática que redefine a qualidade como
um valor agregado e permite que a com-
panhia alcance seus objetivos estratégi-
cos. Além disso, tem como finalidade

aumentar a participação de mercado, re-
duzir custos e otimizar as operações da
empresa que o utiliza.

Outro fator trata de investimentos ne-
cessários para a conquista de certifica-
ções como a ISO 9000:2008, que estabe-
lece requisitos que auxiliam a melhoria
dos procedimentos internos, a maior ca-
pacitação dos funcionários, o monitora-
mento do ambiente de trabalho, a verifi-
cação da satisfação de clientes, colabo-
radores e fornecedores, em um proces-
so de melhoria contínua.

Para que o ciclo da gestão qualidade e
eficiência se torne completo em uma
companhia, o ideal é que seja criado um
“Escritório de Projetos e Processos”,
cuja missão principal é adotar a eficiên-
cia operacional em todos os procedi-
mentos. Para isso, o suporte de uma fer-
ramenta de BPMS (Business Process

Management System) é fundamen-
tal, uma vez que monitora o anda-
mento dos processos, indica onde es-
tão os gargalos, quem está atrasando
determinada tarefa, o tempo de atra-
so, a frequência que isto ocorre, men-
surando o porcentual de processos
concluídos ou o andamento de cada
um deles. Além disso, promove a inte-
gração das atividades.

A qualidade e eficiência, hoje, não
devem ser vistas simplesmente co-
mo acessórios de luxo para as empre-
sas, como um processo oneroso, que
implica a criação de controles, ferra-
mentas, investimentos em equipe, in-
fraestrutura e mais custos, mas sim
como forma de conquistar a fideliza-
ção dos clientes, procurando anteci-
par e sempre suprir expectativas.

✽

Diretor-executivo de administração, eficiência

operacional e tecnologia da informação da

Atento Brasil

Advocacia PÁG. 2

Aeronáutica PÁG. –

Agricultura PÁG. –

Animais e Aves PÁG. 2

Artes e Antiguidades PÁG. 2

Aulas e Cursos PÁG. 2

A importância de agregar valor à marca
A marca de uma empresa
corresponde hoje ao seu bem
mais precioso e seu valor está
relacionado a como os
stakeholders a percebem
e se relacionam com ela

classificados
Empréstimos e Investimentos PÁG. 2

Esoterismo  PÁG. 2

Franquia PÁG. 2

Informática PÁG. –

Jóias, Relógios e Afins PÁG. 2

Leilões PÁG. 2

Maquinas e Motores PÁG. 2

Matérias Primas  PÁG. 3

Móveis e Decoração PÁG. 3

Mudanças e Transportes PÁG. –

Náutica PÁG. 3

Outras Oportunidades PÁG. 3

4 páginas 518 anúncios

Os classificados do
Estadão na internet

Artigo

Acesse:

Para anunciar (11) 3855 2001

●✽
TONY
CRUZ

CLASSIFICADOS

Inclui oportunidades e empregos

O ESTADO DE S.PAULO

Clínicas Terapêuticas
e Estética PÁG. 2

Comunicados PÁG. 2

Confecções e seus
Equipamentos PÁG. 2

Construção e Serviços  PÁG. 2

Detetives PÁG. 2

Empresas e Partes Sociais PÁG. 2

Quinta-feira, 25 de março de 2010
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 mar. 2010, Classificados, p. Co 1.




