
CORRETORES (AS) DE IMÓVEIS
Para excelentes lançamentos de Condomínios de
casa e loteamentos na região da Rodovia Rapo-
so Tavares e Sorocaba. Experiência e veículo
próprio. Lexus Consultoria Imobiliária. Av. Nove de
Julho, 4443 ☎ 3055-7000

EXECUTIVO DE CONTAS
Multinacional no segmento de logística, busca
profissional, c/ experiência em vendas de pres-
tação de seviços de transporte courier nacional,
internacional e cargas áereas. Possuir carro, mí-
nimo 4 anos de experiência. Enviar Currículo p/
A/c Deste jornal sob a sigla EXC/236

REPRESENT. COMERCIAL
Para atuar na área de vendas nas diversas regi-
ões do Brasil, c/ experiência comprovada em
industria de bebidas, para comercialização de
concentrados para produção de refrigerantes.
sabores. C. Vitae p/: matsuse@uol.com.br ou Cx
Postal 26 - 06501-970 - Santana Parnaiba/SP

EMPREGOS

33

A3

ADVOGADA TRABALHISTA
USP/ PUC/ Mackenzie de 30 á 38
anos, tendo trabalhado em escri-
tório de renome na área. CV p/ e-
mail adv2001@uol.com.br

AJUDANTE COZINHA
19 à 23anos, 1ºgrau, dinamico,
oport. p/ ascenção ☎ 5579-0157

AJUDANTE GERAL
Precisa-se. Tel. (11) 3277-6035

EMPREGOS A

ANALISTA DEPTO. PESSOAL
C/ exp mín. 1 ano. Env. CV c/ pret.
sal. R. Dr. Afonso Vergueiro, 104 -
cep: 02116-010 SP

ARQUITETAS
VENDEDORAS
Com experiência em vendas de
revestimento cerâmica AutoCad.
Enviar C.V c/ pretensão salarial p/
Av. Portugal 1439 Santo André São
Paulo Cep. 09041-321

ARTE FINALISTA
Exp. de fechamento de arquivo p/
Birô e Editoração. Enviar CV. prar-
lete@terra.com.br

ASS. ADMINISTRATIVO
C/ conhec. em informática, e exp.
em faturamento, residente na Zo-
na Leste. Comparecer no próx. dia
util munidos de CV a R. Arapari,
132 Vila Formosa

ASSISTENTE
FINANCEIRO
Contas a receber, conciliação
bancária, com exp. da rotina da
função. Enviar CV para Caixa Pos-
tal 46006 CEP:04045-970.

ASSISTENTE FISCAL
C/ exp. em escritório contábil. Cv
p/ C.P 553 - Cep: 01009-972

EMPREGOS A

ATENDENTE
Empresa jardinagem e paisagismo
admite: moças p/ atend. a clientes.
Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1001,
Alto Pinheiros ☎ 9940-0238

ATENDENTE
Fem., maior, conhec. informática,
salário R$ 530 + benefícios. Va-
gas Shop. SPMarket ( Sto Amaro),
Shop. Villa Lobos ( A.de Pinhei-
ros) e Shop. Silvio Romero ( Tatu-
apé). Tr. Av. Rudge, 998 B.Retiro

ATENDENTE-OP.CENTRAL
Grandes empresas, sup.compl/
em curso. CLT, fixo+VRA, vt, vr, ass.
méd. Cadastre:www.criemp.com.
br ou C.V. criemp@criemp.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Exp. em contas à pagar e cobran-
ça. Enviar curriculum para: Av Ma-
noel Domingos Pinto, 9A, Pq S.
Domingos - 05120-000 - SP

AUX. ADMINISTRATIVO
Fem., maior, exp. rotina de escritó-
rio, conh. informática. Vaga: San-
tana. Tr. Av. Rudge, 998 - B.Retiro

AUX. DE VENDAS
Fem. min 2º grau completo 2 anos
de exp. Comparcer R. Passo da
Pátria, 1327 Alto da lapa

EMPREGOS A

AUX. DENTISTA MOÇA
C/ nível coleg., datilog. e conhec.
de Cirurgia de Implante. Al. San-
tos nº 705 cj. 36 ☎ 3289-7008

AUX. ESCRITÓRIO
25Vgs. $950+ Benef. 7717-7822

AUX. ESCRITORIO
Admite-se c/ exp. minima de 3
anos. Enviar CV c/ foto 3x4 Av. La-
vandisca, 223 Indianopol is
CEP:04515-010 - SP

AUX. ESCRITÓRIO
Fem, exp., p/ trab. em Hotel Comp.
só 02/05 Av. Ragueb Chohfi 538
Jd. 3 Marias após as 14hs

AUX. LAB. FOTOGRAFICO
C/ noções photoshop. Curriculum
c/ foto p/ R. Alvaro Neto 182 cep
04112-070

AUX.CONTÁBIL/FISCAL
Fem., c/téc. em contabilidade, co-
nhec. área fiscal e contábil. C.V. c/
pret.sal. p/R.Carneiro da Cunha,
308 2ºand CEP:04144-000 SP

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
Exper. em Central de Esterilização.
Enviar C.V p/ Rua Cristiano Viana,
890 Jd América cep: 05411-001

B3

BALCONISTA
De auto-peças, experiência míni-
ma de 3 anos na área. Compare-
cer p/teste na Av.Brig. Luis Antô-
nio, 1255 C/Cristina.

BALCONISTA
P/ Padaria c/ exper., levar CV Av.
Miguel Estefano, 161 Saude -SP

BALCONISTA P/LANCHONETE
Moça c/prática. Tel. 3277-6035

C3

CONCILIADOR
CONTÁBIL
Experiência de 2 anos em concili-
ação de fatos contábeis e concili-
ação bancária. Conhecimento do
pacote Office, 1 vaga temporária
(90 dias), salário R$1.000 C.V p/
rhouvidoria@franciscanos.org.br

CONSULTOR DE MÍDIA
P/ venda de espaço de anúncios
p/ revista, exper. área. C.V p/ re-
vistaempresas10@bol.com.br

CONSULTOR DE
VENDAS TÉCNICAS
Indústria de embalagens plásticas,
situada no Rio de Janeiro, contrata
profiss. p/trabalhar em S.Paulo p/o
cargo de consultor de vendas téc-
nicas, c/exp. em vendas externas.
O candidato deve possuir carro e ser
usuário de informática. Os interes-
sados deverão enviar c/urgência
C.V. p/ Av.Mal. Henrique Lott, 180
ap 1204B - Barra da Tijuca - RJ
CEP: 22631-370.

CONTADOR(A)
Necessitamos, c/ experiência, p/
trabalhar 1/2 período. Compare-
cer à R. 13 de Maio, 990 Bela Vista
a partir 11hs. Tr. c/ Sr. Mário

CONTATO PUBLICITÁRIO
Editora em expansão contrata
profissionais p/ venda de espa-
ços publicitários. Fixo + comiss. +
ticket.enviar C.V p/☎ (11)3337-
2374 ou gabelcom@uol.com.br

COORDENADOR /
GERENTE
Empresa de porte médio do ABC
seleciona profissional p/ coorde-
nar setor de projeto/ CAD/ CAM c/
conhecimento em Ferramentaria e
orçamento. Enviar C.V p/ Cx. pos-
tal 96 CEP 09701-970. SBC.

CORRETOR (A)
Admite-se.☎ 3168-0876

COSTUREIRA
Empresa de Móveis/Toldos, admi-
te c/ exp., local Vl.Mariana. Mar-
car Entrevistas ☎ 5549-8311

COZINHEIRO
C/ pratica em pratos a la carte e
que queira residir em Sorocaba. CV
bsamandala@uol.com.br ☎ (15)
3202-2050 c/ Pedro

COZINHEIRO
Com experiência. Comparecer com
Curriculum à R: Azevedo Soares,
1008 - Tatuapé das 15 as 18h.

D3

DENTISTA (MASC)
Para cidade de Itapira SP

☎ (19)3863-2731
DENTISTA
Precisa p/trabalhar no centro de
Santo André, integral, masculino

☎ (11)6979-3270

DENTISTAS
Clínicos Gerais. Enviar Cv p/ o e-
mail:lauro@healthquality.com.br

DIR. ARTE JR.
Agência public. conhec. Corel e
Photoshop, experiência imóveis e
propaganda e-mail com pret sal.
Enviar p/ cvsrh@terra.com.br

E3

ENCARREGADA DE
COBRANÇA (FEM)
c/ 2 anos exp. em cobrança, 2ºg
compl., boa dicção e saiba traba-
lhar sob pressão e c/metas. Sal. fixo
+ comissão. Registro em carteira.
Enviar CVs a Pça Silvio Romero 132
sobrelj. Cep:03323-000

ENCARREGADA RECEPÇÃO
Hospitalis - Núcleo Hospitalar de
Barueri. Exp Recepção Hospita-
lar,conhec. rotina de convênios.
Karla (11)9416-2586

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Exp.em controle pragas/jardina-
gem, c/ CNH, CREA, disp. p/via-
gens. Enviar CV p/C. Postal 971 Cep
01059-970 SP sigla AGRO/05

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa multinacional especiali-
zada no ramo de pré-fabricados
precisa de Engenheiro Civil com
experiência comprovada na área.
Enviar Curriculum com pretensão
salarial para R: Helena, 275, conj.
23 - Vl. Olímpia - Cep: 04552-
050 - São Paulo-SP - A/C Regina

ENGENHEIRO
ELETRÔNICO
Empresa em fase de expansão
seleciona c/ conhec. em platafor-
ma Arm; avançado em projetos
circuitos eletrôn. e microcontrola-
dores e Inglês. Enviar C.V. e-mail
rh@intecbrazil.com

ENGENHEIRO
Estudantes, cursando do 1º ao 3º
ano de Engenharia Civil, p/ can-
teiro de obras. Necess. conhec. em
informat. CV Av. Nove de Julho,
4877, conj. 61 Jd. Paulista -
CEP:01407-200 - São Paulo

ENGENHEIRO MECÂNICO
Exp. mín. 3 anos em autos. Enviar
C.V. p/ Av. Renata 473 Cep
03377-000 a/c Sr. Sandro.

ENGENHEIRO PRODUTOS
Exper. área desenv. de produto li-
nha automotiva ou branca. Enviar
C.V. p/labili@uol.com.br

ENRROLADOR DE
SALGADOS
C/ prática ☎ 5661-6945.

ESTAGIÁRIO
Engenharia ou tecnologia civil, exp
em AUTO CAD e noções em estru-
turas metálicas. CV p/ R. Islandia,
280 -Taboão da Serra - SP - cep:
06785-390 ou rh@rentank.com.br

F3

FARMACÊUTICA
Empresa esp. prods dermatologi-
cos precisa p/ co-responsabilida-
de, período integral. C.V c/ sigla
Farmaceutica p/Av. Rouxinol, 102
- Cep: 04516-000 S.Paulo-SP

FARMACÊUTICA
Para farmacia de manipulação na
r e g i ão de Su zano . Con t a -
to☎ 6132-5512 c/ Alvimar

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

FOSFATIZADOR
C/ experiência. Tratar. Rua Plinio
Dionizio de Freitas, 315, Jd São
Roberto - São Paulo

G3

GERENTE DE CONTAS
Moça dinâmica, nível colegial, óti-
ma apresentação, idade entre 25
e 35 anos, condução própria p/
dar assistência telefônica e visitar
clientes em São Paulo e Grande
São Paulo. Ofer: aj. de custo se-
manal, comissão e salário fixo. Rua
Desembargador Eliseo Guilherme,
84 - 5º andar - Metrô Paraiso.

EMPREGOS G

GERENTE DE CONTAS
Precisamos de várias Senhoras e
Senhoritas c/exp. em venda de
prestação de serviços p/empresa
no ramo de cobrança com objeti-
vo de angariar novos clientes. In-
dispensável ser dinâmica, extro-
vertida, ótima apresentação, con-
dução própria, idade entre 25 e 35
anos. Ofer: aj. de custo semanal,
salário fixo e pagamento por cli-
ente conquistado. Possibilidade:
R$4.000,00. Nossa empresa tem
48 anos de mercado e as melho-
res referências, c/sistema diferen-
ciado sem concorrentes. Rua De-
sembargador Eliseo Guilherme, 84
- 5º andar - Metrô Paraiso.

GERENTE DE
CONTAS
Revendedor Alcatel em fase ex-
pansão, admite Gerente de Contas
com exper. min. 2 anos em PABX e
Voip. C.V. coml@ktelcom.com.br

GERENTE DE LOJA
Moda fem. jovem, Shopping Cen-
ter, 2º grau compl., 3 anos de exp.
na função em loja. Enviar C.V. p/ CP.
71012-1 CEP:03410-970

GERENTE
Hotel interior precisa gerente pre-
ferencia recem formado em hote-
laria. Enviar CV p/ AV. Rangel Pes-
tana nº 271 - 3º andar - Centro
Cep:01017-000 São Paulo /SP
a/c Sr. Joel

GERENTE OPERACIONAL
Transportadora de Cargas Fracio-
nada, exp. 2 anos, c/ veículo, in-
formática, disp. p/ viagens. Enviar
CV para Cx. Postal 3346/SP cep
01060-970 sigla GP/05

GERENTE RESTAURANTE
Masc. Boa apresentação, Idade
entre 28 e 34 anos. Mínimo 3º
colegial completo. Noção de In-
glês. Comprovação de cursos na
área, não fumante, pró ativo. Con-
dução própria. Comp. 15 às 17h
R.Adolfo Tabacow 170 - Itaim

I3

INSTRUTORES (AS) DE
TREINAMENTO
Áreas: Direito de Seguro, Mercado
Financeiro, Matemática Financei-
ra, Seguros e Previdências. Enviar
C.V p/ fabifet@pop.com.br

L3

LÍDER MONTAGEM
2º grau, CNH cat. D, disp. p/ via-
gens, exp. em liderança de equi-
pes e montagens de estruturas
metálicas. CV p/ R. Islandia, 280 -
Taboão da Ser ra - SP - cep:
06785-390 ou rh@rentank.com.br

M3

MECÂNICO
C/prática. Comparecer horário co-
mercial R. Borges Lagoa, 1083

MECANICO ELETRICISTA
De elevadores, c/ exp. 5a. atendi-
mento ☎ (11)6955-8511 Isaias

MECÂNICO OU 1/2
OFICIAL
P/ Trabalhar em empresa de troca
de oléo, próx. região Brooklin. C/
Fabio ☎ (11)8276-9797

MÉDICO
Com residência em clínica médica
ou especialidade na área, para
trabalhar como diarista clínico em
enfermaria de hospital na cidade
de S.Paulo. Enviar Curriculum Vi-
tae p/ clinica-medica@uol.com.br
ou aos cuidados deste jornal sob
sigla MED-438

MÉDICO
Cred. Detran, p/ Zona Sul, 1/2
período ☎ (11)5681-7471

MÉDICO OFTALMO
Vários per. - SP - Z/Sul. Michel -
☎ (11)9937-7342

EMPREGOS M

MÉDICO
OFTALMOLOGISTA
10 vagas para São Paulo e região.
Contato c/ Claudia.

☎ (11)5181-2283

MÉDICOS
ORTOPEDISTAS
Necessito p/ ambulatório + PS
☎ 3673-9806/3864-8237 Ja-
queline

MÉDICOS
Pediatras e Clínicos p/ Centro
Médico, reg. Santo Amaro, planto-
nistas ou diaristas.R$360 à R$400
cada 12 horas. Ótimo ambiente de
trabalho. Média 3 consultas/ hora
c/ retornos. Colocação imediata.
CV ☎ (11)5545-0950/Fax 5687-
8962 E-MAIL mwneto@ig.com.br

MÉDICOS
Ultrassonografistas e Radiologis-
tas, c/título de especialista. C/Na-
ir ☎ (11)8112-9437/5088-6273

MEIO OFICIAL
SERRALHEIRO
Ind. de Móveis de Alumínio, admi-
te c/ conhec. de Solda Tig. Marcar
Entrevistas ☎ 5549-8311

MODELISTA
Empresa de moda feminina admi-
te c/domínio de moullage, horário
flexisível de trabalho. Enviar C.V.
p/R. Aimorés, 98 CEP:01122-010
SP A/C Seleção.

MOTOQUEIRO
C/ moto. (11)6546-1053

MOTORISTA P/ CAMINHÃO
Residir Zona Leste. F.:6747-5000.
scrapresiduos@uol.com.br

MOTORISTAS
Empresa do ramo alimentício está
contratando empresas, autôno-
mos ou motoristas proprietários de
veículos para carga REFRIGERADA
do tipo Vuc, 3/4, Toco e Vans, com
baú isotérmico de equipamentos
de frios para distribuição de mer-
cadorias na região de São Paulo e
gde São Paulo. Daniel ou Edilson
☎ (11)6413-4227/6413-4205

O3

OFATALMOGISTA
(11)7309-4120

OFFICE BOY
25 Vgs. R$820 (11) 7717-7822

OP. DE TELEMARKETING
Flores, 2º grau completo, M/F. En-
viar CV p/ R. da Consolação, 208
cep: 01302-000 - SP ou mar-
cio@agrodoragarden.com.br

OP. TLMKT ATIVO
p/ trabalho c/ Filantropia. c/ ou s/
exp. ☎ (11)3224-8718

OPERADOR DE GPS EM
RTK
Enviar CV p/ e-mail: medral-
geo@medral.com.br ou Tel

☎ (11)3156-0700

OPERADOR TLMKT
Exp. em call center/ cobrança. Mín.
6 meses. OF: Bolsa AUX R$480,00
+ VT. + café manhã. Comp. c/ C.V.
R. Benjamim Constant, 153 2º
andar

P3

PROFº (A ) INGLÊS
Cia Americana - Atividade Autôno-
ma em tempo parcial ou integral -
Enviar CV p/: cvsaude@gmail.com

PROFº DE INGLÊS
Com vivência no exterior, Interla-
gos. ☎ (11)5666-6543

PROFESSOR ACADEMIA
Academia contrata fem/masc.,
musc. gin. lutas. C.V p/ R São Be-
nedito 245, CEP 04735-000.

PARA 
ANUNCIAR 

LIGUE:
3855-2001

Para anunciar, conheça 
as Lojas do Estadão.

Loja
Iguatemi

Shopping Iguatemi, loja 1AO4 - Térreo
Tel.: (11) 3815-3523
Fax: (11) 3814-0120

Horário de atendimento:
2a a Sáb.: das 10 às 22 horas
Domingo: das 14 às 20 horas

e-mail: iguatemi@estado.com.br

Loja
Limão

Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 
Tel.: (11) 3856-2139
Fax: (11) 3856-2852

Horário de atendimento:
2a a 5a: das 8:30 às 19 horas

Sexta-feira: das 8:30 às 20 horas
e-mail: limao@estado.com.br

aces se :  www. e s t adao . com .b r
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Avaliação de desempenho e plano de carreira

OPINIÃO

Nelson Moschetti*

REUTERS/MARIO VALDEZ

Desde que haja capital disponível
ou a possibilidade de captação de
recursos financeiros, equipamen-
tos e tecnologias podemser adqui-
ridos por todas as empresas. Mas
corporações competitivas só con-
seguem, de fato, estar à frente ou
nomesmopatamardosconcorren-
tes comrecursos humanos qualifi-
cados, o que depende diretamente
da gestão de pessoas realizada pe-
la empresa.

Mascomoadministrar essa rea-
lidade? De imediato, a empresa
pode empregar duas potentes fer-
ramentaspara a administraçãoefi-
caz de seus recursos humanos, o
que significa criar condições esti-
mulantes para que seus profissio-
nais agreguem valor aos resulta-
dosorganizacionais.Sãoelas: ava-
liação de desempenho e plano de
carreira.

Paraprecisaro conceitoadequa-
do da avaliação de desempenho é
fundamental abandonarmos a
idéia de “exame vestibular”. Nin-
guém vai passar no teste, entrar na
faculdade dos sonhos ou ser julga-
do por um eventual fracasso. O fo-
co é analisar o desempenho do su-
bordinado com visão futura, de

preferência com metodologia de
360graus. Istoquerdizerqueparti-
cipam da avaliação, em momen-
tosdistintos, chefia imediata, ospa-
res, os subordinados do avaliado e
se possível os clientes internos.

Visão futura é analisar as com-
petências atuais do avaliado – tan-
to os pontos fortes como os pon-
tos a desenvolver – projetando pa-
ra o período seguinte as suas reais
condiçõesdeatender àsnecessida-
des da empresa. O que interessa
não é apenas verificar como o su-
bordinado desincumbiu-se das
suas tarefas, mas também se tem
repertóriopara fazer frente aosno-
vos desafios.

E quando essa avaliação deve
ser promovida? Em geral, semes-
tral ou anualmente. Isto pode tra-
zera falsa idéiado“bolodeaniver-
sário”, pois somente uma ou duas
vezes por ano se pensa emrealizá-
la. Não é isso. Para ser eficaz, a
avaliação de desempenho precisa
trazer, implicitamente, a idéia de
processo. Em outras palavras, de-
ve ser um assunto permanente e
não periódico, embora possa ter a
sua época de formalização.

Boas avaliações são realizadas,
como processo, quando se utili-
zam três instrumentos importan-
tes:
●Definiçãodeobjetivos paraope-
ríodo – São negociados os objeti-
vos, compatibilizando oque a em-
presanecessita e oque ocolabora-
dor tem condições de executar.
●Coaching (orientação no traba-
lho) – São fornecidos feed-backs
importantes ao subordinado sobre

a sua performance. O coaching é
o elo de ligação entre a definição
de objetivos e a avaliação de de-
sempenho formal.
●Avaliação de desempenho ofi-
cial –Esta fase representa a forma-
lização da avaliação de desempe-
nho. Ela é periódica, geralmente
anual ou semestral.

Plano de carreira
Uma pergunta que surge com fre-
qüência: podemos ter avaliação
de desempenho sem plano de car-
reira? A resposta é sim, mas lem-
bremos que méritos e promoções

de funcionários têm sempre como
base algum critério de avaliação.
Sem um sistema de avaliação de
desempenho, as movimentações
salariais estarãomarcadaspor sub-
jetivismos.

Paramotivar sua equipe, empre-
sas implantam programas de ava-
liaçãoagregadosaumplanodecar-
reira. Tecnicamente, é preferível
que a empresa tenha os dois siste-
mas. E a análise de desempenho,
bemdesenhadaegerenciada, torna-
seummeio fundamentalparaaefe-
tivação de um plano de carreira.

Poroutro lado, emuma fase ini-

cial a empresa pode optar pela im-
plantação da avaliação de desem-
penho sem um plano de carreira,
por este ser o aspectomais exeqüí-
vel. Embora não seja uma situa-
ção ideal, entende-sequea empre-
sa apenas deixou o plano para um
outromomento, nãooabandonan-
do por completo.

Vale ressaltar que um bom pla-
no de carreira prevê movimenta-
ções verticais e horizontais, como
passosdedesenvolvimentoprofis-
sional do colaborador. Enquanto
não é implantado, recomenda-se
utilizar informalmente o nosso

bom senso e o próprio organogra-
ma, tendo sempre em mente que
ele nos dá apenas o sentido verti-
cal de crescimento profissional –
por exemplo, de assistente contá-
bil para contador e daí para geren-
te financeiro.

Ainda para movimentar os re-
cursos humanos, é importante que
esteplanodecarreira seja executa-
do de forma estruturada por meio
deumplanodesucessão, abordan-
do competências técnicas, huma-
nas e estratégicas. A eficácia con-
siste em compatibilizar adequada-
mente o potencial do colaborador
–entendidocomopossibilidade rá-
pida de autodesenvolvimento pro-
fissional – com cargos-alvo exis-
tentes na organização.

A definição desses cargos re-
quer uma análise preliminar de
postos que estarão disponíveis –
pormeiodepromoções, aposenta-
dorias, transferências de seus ocu-
pantes, entre outras situações.
Concomitantemente, a prepara-
çãodosucessorpodepassarpor fa-
ses que incluem MBAs, treina-
mentos internos, coaching, sha-
dow-management, entre outras.
Shadow-management aqui é con-
ceituado como o estágio que o su-
cessor realiza com o ocupante
atual do cargo pretendido ou ain-
da com um ocupante-modelo (um
profissional que atue em um posto
similar e que seja considerado
uma ótima referência para o exer-
cício futuro de suas funções).

* advogado, sociólogo e dire-
tor de RH da RCS Consultores
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