
EMPREGOS
Paraencantar, eganhar, ocliente
Ações simples, mas que vão além das formalidades dos manuais, devem transmitir confiança e credibilidad

COMPRADOR
Indústria contrata profissionais com forma-
ção superior (preferencialmente), mínimo 3
anos de experiência, com conhecimentos
em importação e exportação, atuante, do-
mínio total de documentação de importa-
ção e exportação, conhecimentos em pro-
dutos químicos e borracha. Extremamente
habilidoso na negociação. Enviar Curricu-
lum Vitae para o e-mail:
recursoshumanos@topleather.com.br

CONSULTORES EXPERT
PROD.P/ EXPORTAÇÃO

Consultoria em export. procura Experts em
produtos (artef.couro, calçados, roupas
masc, fem. jeans, banho, mesa, madeira,
moveis, bebidas, alimentos, mel, cosmeti-
cos, jóias, ceramica, rocha ornam. artesan,
etc). C/ exp. em produtores, fabricação, ca-
ract. técnica e maquinário produçao. CV p/
aldomateo@uol.com.br

ENGENHEIROS
Gráfica em fase de expansão contrata En-
genheiros c/ conhecimentos de processos
produtivos, projetos industriais, estudos de
viabilidades e desenvolvimentos de proje-
tos de qualidade. Agendar entrevista c/
Josy F:(11)4788-1124

FERRAMENTEIRO CDR
C/ exper. 5anos, p/ trab. Diadema. Ótimo
salário. Enviar C.V p/ Av. Lico Maia 808 Vi-
la Conceição Cep 09981-420 Diadema/ SP
ou rh@polistampo.com.br

GERENTE
Da Qualidade e Eng. Processos/Plásticos.
Engenheiro, exp. mínima 5 anos nas áreas
de Qualidade, Engenharia ou Produção em
empresas de transformação de plásticos,
segmento de Embalagens. Vivência em im-
plantação ISO 9000 e desenvolvimento
processos de fabricação. Inglês fluente.
Ótima oport. de desenvolvimento e ascen-
são de carreira em 01 ano. C.V p/
qualidade@L2Mpropaganda.com.br

REPRESENTANTES
Networking/Mkt. Empresa MLM de grande
sucesso europeu, expandindo. para Brasil,
procura líderes c/ experiência. de Marke-
ting de Rede.Contato F: (11)8355-7491
Marlene/(11)8359-8191 Stein e-
mail:steinos@nordice-fire.net

SUPERVISORES (AS)
EMPRESA AMERICANA

Ganhos de até R$ 1.500 à R$ 3.000 em
tempo parcial ou de R$ 9.000 à R$ 12.000
em tempo integral. Somente Profissionai:
Dentistas, Médicos, Empresários, Enge-
nheiros e Profissionais de Marketing. Ne-
cessário 50% inglês. Tratar com Sr. Flem-
ming. Fone:(0xx11)3063-1182

VENDEDOR
DE PLÁSTICOS

Vendedor técn. p/plásticos engª, c/exp.
comprov. venda matérias primas plásticas.
Respons. por contas ativas e prospecção
novas oport. C.V a/c deste jn sigla VP/894

ADV TRABALHISTA
5 anos exper. direito bancário.e-
mail: advocacia@cmgadv.com.br

ANALISTA CONTÁBIL
Exp. mínima 6 anos p/ trabalhar
em Alphaville. Enviar C.V p/ lu-
is.carlos@claudiobianchessi.com.br

ARQUITETO/
PROJETISTA

Projeto de stands, eventos, expo-
sições. Experiência Auto Cad
2004, Studio 3 D Max, Corel
Draw e Photoshop. Enviar C.V.
para Arquitrama Feiras e Exposi-
ções Rua Domingos Paiva, 84,
Brás, cep.: 03043-070.

ARQUITETO VENDED.
P/atuar no ramo de construção
civil e pisc. Comparecer à Av.
Profº Vicente Rao, 2400 Jd. Pe-
tropole/HC F:(11) 5547-1499

ASSIST. DP PESSOAL
2 anos experiência.
C.V.:webmaster@belcook.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL
Temporário c/ experiência, p/ tra-
balhar na Vila Maria. Enviar CV p/
parktaxassessoria@hotmail.com

ASSISTENTE PUBLICID
C/exp. classificados, boa digit., p/
Sto Amaro.zania.pub@uol.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Admite-se masculino ou feminino
p/ setor de R.H. C/ experiência.
Enviar CV p/ e-mail
nodaji@nodaji.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Área comercial, feminino, maior,
p/ região de Guarulhos, ensino
médio em curso. Pré entrevista
F:6413-1700 das 14 as 18h

AUX. DE ESCRITÓRIO
C/ exp. rotina escrit. Windows e
Atend. a clientes. Reg. Barueri.
C.V. p/ Cx Postal 105,
Cep:06402-970 Barueri/SP

AUX. DE ESCRITÓRIO
Moça para escritório c/conheci-
mento em Informática. Salário R$
390,00 c/apenas 1 condução.
Apresentar-se à Rua Augusta
1.122 Sobreloja, Conj. 02 no ho-
rário das 9 às 12 e 14 às 16 ho-
ras ou Enviar Curriculun

AUX. DE VENDAS
Ramo de informática, c/ exp. em
vendas e que tenha 2º grau com-
pl., noções de inform., ótima ver-
balização, residir nas imediações
do Brooklin. Comp. AV: Santo
Amaro, 4644 Cj - 107 - Brooklin

AUX. ENFERMAGEM
2 grau completo, c/ Curso de
aux. de enfermagem + COREN,
c/ exp. de 1 ano em empresa ou
técnico de enfermagem do traba-
lho c/ COREN. Enviar Cv a/c des-
te jornal sigla Enfermagem/482

AUX. ESCRITÓRIO
C/ exp. inform. Sal R$480. C.V
e-mail henriquerua@uol.com.br

AUX. ESCRITÓRIO
Sexo Fem, C/experiência em in-
formática p/empresa de Pequeno
Porte. Enviar CV aos cuidados
deste jornal sob sigla 343/ESCR.

AUX. ESCRITÓRIO
Senhor ou Senhora, c/conhec. in-
formática e experiência, p/ firma
comercial. Comp. c/ docts R. Gal.
Couto de Magalhães, 342 - Luz

AUX. LIMPEZA
Resgatserv admite, sexo masc, c/
exper carteira 1a. Comp c/ docs
R.Dna Matilde,624/cj 1 V.Matilde

CABELEIREIRO/
Manicure. P/Moema F:5543-2530

CHEFE DE PRODUÇÃO
5 anos de experiência em empre-
sa montadora de stands, conheci-
mento logotipia, análise de proje-
tos e sistemas informatizados. En-
viar C.V c/foto p/ Caixa Postal
2055-9 Cep: 07061-970.

CLÍNICO GERAL
Ambulatório dos Correios p/Fer-
raz de Vasconcelos. F:3621-
4320/ 9592-7222 c/ Libia.

COORD. ADMINIST.
Exp. rotinas adm. Fluxo de caixa
e adm. contratos
rh@lensmartan.com.br

COORDENADOR
CRÉDITO E COBRANÇA
Exp. em negociação institui. finan
qualidade@lensmartan.com.br

✓
• Formação:
Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou Análise de Sistemas.
• Conhecimentos:
ERP, revisão e modelagem de processos.

Empresa especializada na terceirização de serviços 
administrativos e financeiros, assessoria e consultoria,
há mais de 35 anos no mercado, está selecionando
para o seu quadro de colaboradores.

ONTROLEONTROLE
SoluçõesSoluções CompartilhadasCompartilhadas

Salário e Benefícios
de Mercado

Venha fazer carreira conosco,
envie seu CV para

rh@controlebrasil.com.br,
mencione a sigla do cargo.

• Assistente de Consultoria Jr.
Sigla: ASJRCONS Cursando o Último ano

• Consultor
Sigla: CONS Experiência Anterior

• Supervisor de Consultoria
Sigla: SUPCONS Liderança de Equipe

COORDENADORA
CONFECÇÃO PRECISA

de produção/ controle de qualida-
de e expedição, 3 a. exp. F:
5056-0370/9939-2896 Olimpio.

CORRETOR (A)
grupo pequeno, oportunidade de
altos ganhos,1vaga. 3030-4276

CORRETOR IMÓVEIS
Com carro, trabalhar região Mo-
rumbi e Campo Limpo. Entrevista
F:3746-8183/ 9582-3667

COSTUREIRA
C/ exp. em camisaria sob medi-
da, alta costura. (11)4044-9957

COSTUREIRA
p/ trabalhar no Maranhão. Fabric.
de cortinas e Edredon. Paga-se
de R$600 à R$800 + alimenta-
ção e moradia. Fátima.F:(99)538-
1250/ 538-1154 ligar a cobrar

DEKASSEGUI URGENTE
Embarque imediato c/ trabalho
garantido. Documentação gratui-
ta, passagem aérea c/os melho-
res Pços. Somente p/ Japoneses
e descendentes. Ac. casais c/ fi-
lhos. Ligue Já..! (11)3105-4835
Visite site: www.shinsekai.com.br

DENTISTA
Vila Carrão. Contato F:6783-3850

DIGITADOR(A)
Em Computação Gráfica, com ex-
periência mínima 2 anos. Tr. Rua
Dr. Mauro Paes de Almeida, 594
Socorro - Santo Amaro

DISTRIBUIDORES
Itallian Color seleciona para Gua-
rulhos,Mogi,Arujá,Suzano e Vale
do Paraíba. c/ Caio (11)6443-
3151 caiovillanova@uol.com.br

DOMÉSTICA
De 18 a 40 anos, boa apresenta-
ção, solteira que possa dormir.
Salário R$600,00. 9788-8400

DOMÉSTICA P/DORMIR
todo serv,coz,ref.cart.3666-4548

ENCARREGADO
SONDAGEM

Empresa de Engenharia Ambien-
tal admite c/ exper. Enviar C.V p/
newton@allnet.com.br

ENGº DE PROJETOS
Form Engº elétrica, eletrônica e
comput. info@lensmartan.com.br

ENGENHEIRO DE
INSTRUMENTAÇÃO

Com experiência mínima de 5
anos em petroquímica. Enviar CV
somente pelo correio com preten-
sões p/ Rua Br. do Triunfo, 550
cj 12 S.Paulo/SP Cep: 04602-
002 Sob a Sigla P1128-M

TRANSCRIÇÃO
DE

MANUSCRITOS

URGENTE
Necessitamos de profissional com
experiência comprovada em leitura
e transcrição digital de textos
manuscritos (séc. XX).

Os interessados deverão enviar e-mail
para blupontes@estado.com.br com
nome, breve currículo e telefone.

ESTAGIÁRIO
DE DIREITO

Advocacia. C.V. c/ pretensão de
bolsa. P/ Av. Paulista 575, conj.
209, cep.: 01311-000 SP.

ESTAGIÁRIO TLMKT
REMUNERADO

Instituto Nacional do Trânsito c/
curso de telemarketing e c/ está-
gio remunerado. Comparecer c/
CV à R. Brig. Tobias, 118 cj.
4001/4002 40º and. centro SP

FIGURANTES
Crianças/bebês/jovens 42 vagas,
para Figuração em Catálogos Pu-
blicitários de Hipermercados e
Eventos. Ótimo Cachê. Capital F:
3284-2424/ 3541-3725 - Guaru-
lhos 6409-6279/6409-6806

ARTIGO

Chieko Aoki

Encantar, encantar, encantar o
cliente. Que empresa não alme-
ja se transformar em um mito
dos serviços? Longe de ser uma
tarefa fácil e independentemen-
te do setor, encantar o cliente é
crucial para o crescimento do
negócio. Da indústria, a filoso-
fia empresarial difundiu-se pela
área de serviços e se transfor-
mou em um dos mantras mais
proferidos pelo empresariado.

Um dos setores mais competi-
tivos, o turismo movimenta em
torno de US$ 40 bilhões anuais,
envolve 52 setores da economia
e associa-se ao bem-estar e qua-
lidade de vida. A receita do se-
tor mundial é superior a US$ 3
trilhões. No Brasil o turismo de
negócios é um dos segmentos
mais promissores e, segundo a
Empresa Brasileira de Turismo
(Embratur), cresceu 9% no ano
passado com a vinda de estran-
geiros ao País. De 1990 a 1998,
saltou de 40 mil para mais de
200 mil e receita de US$ 380
milhões, de acordo com a Orga-
nização Mundial de Turismo.

Diante do potencial mercado,
que empresa não busca ser reco-
nhecida como um mito? Signifi-
ca que o serviço é continuamen-
te valorizado pela imaginação
das pessoas ou pela tradição.
Embora o setor já tenha evoluí-
do bastante, há um grande po-
tencial a ser explorado, seja na

infra-estrutura, na gestão profis-
sional ou na melhoria de recur-
sos humanos.

Não existe, entretanto, uma
fórmula mágica que traga resul-
tados em curto prazo. Investir
em banco de dados sofisticados
é apenas parte da estratégia das
corporações e, sem dúvida algu-
ma, uma ferramenta importante
na construção do relacionamen-
to. No entanto, mais do que re-
correr à tecnologia, é fundamen-
tal contatar a alma do cliente.

Em nosso caso, desenvolve-
mos um ritual inspirado na mile-
nar cerimônia do chá. Naquele
momento único que envolve
cuidados especiais e não deixa
de contemplar nenhum detalhe,
o anfitrião demonstra sua consi-
deração pelo convidado com
atenção, respeito e amabilida-
de. As pessoas, que se dedicam
ao ritual, procuram se aprimo-
rar cada vez mais. A missão da
empresa é conhecer não apenas
a alma dos hóspedes, como tam-
bém a dos colaboradores.

O processo envolve também
saber liderar e comprometer as
equipes com os objetivos da em-
presa e executar serviços com a
alma, envolvendo compaixão,
paixão, gentileza e humildade,
palavras que farão parte do
dia-a-dia de cada integrante da
equipe.

Além do aparato tecnológi-
co, fundamental para garantir a
qualidade dos serviços, o diálo-
go com o cliente é uma obriga-
ção de cada funcionário - e de-

ve ocorrer sempre que a oportu-
nidade se apresentar. Em vez de
somente um “Bem-vindo ao
nosso hotel” - que tal acrescen-
tar “É a primeira vez que vem a
nossa cidade?”, ou “Como foi
sua viagem?” - indagações que
demonstram carinho e atenção.

O processo de encantamento
envolve inúmeras ações sim-
ples de serem colocadas em prá-
tica, que empolguem, incenti-
vem e transmitam confiança e
credibilidade. Um sorriso since-
ro, um “Boa Tarde” que não se-
ja plastificado e automático, um
“desculpe” que seja verdadeiro
- surtem um maravilhoso efeito
junto aos hóspedes.

Mas, ressalto, tem que ser do
coração, não uma simples for-

malidade exigida pelos ma-
nuais de procedimentos. Na cul-
tura japonesa, encantar, ter cui-
dado e antecipar envolve sem-
pre uma atenção vinda do cora-
ção, da alma das pessoas. E a al-
ma é o que confere vida às coi-
sas. Portanto, atender bem en-
volve a arte do coração.

Outras ações, já incorpora-
das à rotina dos nossos hotéis,
envolvem a confecção de car-
tões e mensagens de boas-vin-
das personalizadas, a identifica-
ção de outras oportunidades de
comunicação com o hóspede,
como envio de felicitações pe-
lo seu aniversário, envio de pro-
moções para final de semana,
entre outras.

Certa vez, um hóspede ligou

desesperado para o “guest ser-
vice”, pois havia esquecido o
sapato social e tinha um encon-
tro muito importante no dia se-
guinte. As lojas estavam todas
fechadas. Imediatamente um
dos funcionários, que estava
encerrando o turno de traba-
lho, engraxou seus sapatos e os
emprestou ao cliente. Uma pe-
quena atitude pode ter um va-
lor imensurável e fidelizar pa-
ra sempre o cliente.

O fundamental é focar nos va-
lores intangíveis, porém somen-
te os processos de multiplica-
ção do know-how e dos procedi-
mentos padronizados, traduzi-
dos em treinamento e aperfei-
çoamento contínuos, permitirão
atingir as metas.

Em muitos casos, a empresa
está mergulhada em outras roti-
nas e, em decorrência de sua
falta de visão mais ampla do
negócio, acaba não valorizan-
do dois fatores essenciais: ser-
viço e atendimento. Ser radical
ao implementar sistemas de
qualidade contraria o princípio
do equilíbrio.

A palavra do cliente é um te-
souro que nunca pode ser es-
quecido ou colocado em segun-
do plano. Seus comentários
funcionam como um termôme-
tro do negócio e, mais do que
isso, indicam soluções para fa-
lhas, que nem sempre a equipe
identifica com rapidez. É im-
portante criar um sistema efi-
ciente de comunicação para a
coleta desses comentários, na
maioria dos casos relaciona-
dos ao serviço e atendimento.

Oferecer o que o cliente preci-
sa não é mais um diferencial. O
consumidor é mais exigente,
tem total consciência de seus di-
reitos e a concorrência pode rou-
bá-lo a qualquer momento. A
sobrevivência depende da capa-
cidade que a companhia desen-
volverá na arte de encantá-lo e
oferecer o que ele nem espera-
va. Ou, caro leitor, pretende fe-
char as portas para ele?●

Chieko Aoki é Presidente do
Grupo Chieko Aoki, que adminis-

tra a Blue Tree Hotels & Re-
sorts, a BMI (Business Manage-
ment Institute) e a Noah Gastro-

nomia e Eventos.

Enviar CV para o e-mail:
recrutamento@exel.com

mencionando o título do cargo no assunto.

GERENTE GERAL DE
OPERAÇÕES

Imprescindível MBA, Pós-Graduação,  inglês
fluente, mínimo de 8 anos de experiência em

gerenciamento global de centro de distribuição e
logística na posição de Gerente Geral.

GERENTE DE OPERAÇÕES
Desejável Pós-Graduação, inglês fluente, mínimo
de 5 anos de experiência em gerenciamento de
centro de distribuição e logística na posição de

Gerente.

SUPERVISOR DE
OPERAÇÕES

Superior completo, inglês fluente, mínimo de
3 anos de experiência em supervisão de armazém

envolvendo expedição, recebimento e transporte.

www.exel.com

Exel, lider mundial no gerencia-
mento de cadeias logísticas, pre-
sente em mais de 120 países, com
mais de 110.000 colaboradores no
mundo, busca profissionais
dinâmicos, com bom relaciona-
mento interpessoal e experiência
em liderança de equipes, para as
seguintes posições:

Para anunciar
(11) 3855-2001

%HermesFileInfo:Ce-4:20041118:

Quinta-feira, 18 de novembro de 2004 CLASSIFICADOS O ESTADO DE S.PAULO caderno Ce 4

 7 8 9 10 11 12

Fonte: O Estado de São Paulo, 18 nov.2004, Empregos, p.Ce 4




