
EMPREGOS

33

A3

ADM DE
CONTRATOS
Metalúrgica Embu, bens de capi-
tal, no segmento de bombas. Con-
trata nível Técnico, com conheci-
mentos em informática. Contratos
com estatais/empresas privadas
de porte. Alto nível de exigencias.
Curriculos com pretenções para
email: rh@esco.com.br

ADVOGADA
Feminino, c/experiência, residir na
região. Enviar C.V. c/foto p/ Av.
Nove de Julho, 5966 conj.11
CEP:01406-200 SP

ADVOGADO
P/ trabalhar em Santa Catarina (na
cidade de Tubarão ) com conheci-
mentos profundos em ações da
Eletrobrás ’por meio judicial. Ofe-
recemos ótimos salários + prêmio
+ ajuda de moradia. Enviar C.V p/
e-mail: basesul@matrix.com.br

ANALISTA
CONTÁBIL
Imprescíndivel ter atuado em
Banco/ Financeira e conhecimen-
tos em rotinas do Banco Central.
C.V. sob a sigla ‘CTL7’ para E-mail:
recrutamentocr@yahoo.com.br

ANALISTA DE
SISTEMA
C/exp. em levantamento de requi-
sitos, UML e Banco de Dados Re-
lacional. Vivência em implant. de
sistemas ERP. Empr. de informáti-
ca na reg. Z.Sul. C.V. c/pret.sal p/
cardoso@brasil-info.com.br

EMPREGOS A

ANALISTA PROGRAMADOR
Delphi 7. Exp. mín. 5a, masc. Ida-
de entre 26 e 35. Que tenha de-
senvolvido Projs, nas áreas adm,
Fin, Fisc. p/ MSSQL, Interbase ou
Oracle usando SQL-Links (bde)
Quick Report Desejável: Dbex-
press, Infopower. Pref. Residir Z.Sul
SP C.V p/ progr@softpoint.com.br

ASSIST. DEPTO.
PESSOAL
Com experiência. . Enviar C.V p/
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 60/78 V.
Maria Cep. 02116-000 São Paulo
☎ (11)6955-5477

ASSISTENTE CONTÁBIL
(1) Multinacional, exp mín 2 anos
em Impostos e Declarações, co-
nhec. Contabil., cursando Contabi-
lidade, res. Z. Sul. Só serão anali-
sados CV c/ pret. salarial. oportu-
nidadedeemprego@yahoo.com.br

ASSISTENTE
EXPORTAÇÃO
Feminino, inglês fluente, 2 anos
experiência, residir próx. Zona Sul.
C.V. c/ pret. salarial para e-mail:
rhexport@gmail.com

ASSISTENTE FISCAL
P/ Barueri e região, Legislação,
Desmonstrativos e Livros Munici-
pais e Estaduais. Operações Inte-
restaduais. Preferência Constru-
ção Civil. C.V. p/ ocp@ocp.srv.br

ATENDENTE DE LANCHONETE
Casal c/prática 3277-6035

ATENDENTE DE
ODONTOLOGIA
Com prática. Tratar Rua Itapeva,
518 4º andar cj 409 após 10:00h

ATENDENTE
Loja de Conveniência admite, 18 a
24 anos, sem filhos, 2º grau com-
p l e t o . C o n t a t o c o m A n a
☎ (11)3877-0800

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

AUX COMERCIAL
Exp. em rotinas do setor de ven-
das, conhec. em Word e Excel. En-
viar C.V aos cuidados deste Jornal
sob a sigla: A.COM/200

AUX. DEP. PESSOAL
5 anos de exper. em rotina de DP,
salario de R$800,00+VT+Conv.
Médico.Enviar C.V. p/ Caixa Pos-
tal: 598 - Cep:01059-970 SP/SP

AUX. REFRIGERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
Exp. comprovada. Enviar C.V p/
conterengenharia@uol.com.br

EMPREGOS A

AUX. VENDAS
Loja de Colchões. Tr. Av. Tiraden-
tes, 1026/1030 Metro Armênia

AUXILIAR ADM
com experiência em contabilidade
e computação p/ Loja de Móveis
nos Jardins. Enviar C.V c/ preten-
são salarial. Fax: (11)3082-3522
ou contato@regencymoveis.com.br

AUXILIAR CONTÁBIL
C/ exp., ctas a pagar e receber, sist
inform, Gosoft. Enviar Cv Cp: 3391
- Cep: 01060-970 - SP - SP

AUXILIAR DE DEPTO.
PESSOAL
Ou Contabilidade. C/ exp. Enviar
C.V p/ e-mail riolex@terra.com.br

AUXILIAR DE
ESCRITA FISCAL
P/ Escrit. Contábil. C/ Exper. Envi-
ar CV e-mail comarin@uol.com.br

AUXILIAR DE
FATURAMENTO
com experiência emissão de no-
tas fiscais. Enviar Cv a/c deste
jornal sob sigla AUXFAT/200

AUXILIAR DEPTº
PESSOAL
Fem, exp min 1 ano em controle de
ponto eletrônico reg de emprega-
dos e demais rotinas do setor. En-
viar CV aos cuidados deste Jornal
sob a sigla DPES/200

AUXILIAR LICITAÇÕES
exp mín. 1ano, conhec. em leitura
do Diário Oficial, Word, Excel., p/
Região Barueri. C.V A/C deste jor-
nal c/ sigla AXL-279

B3

BIOMÉDICO (A)
Plantonista para TC/RM, experiên-
cia e firma. Contato para e-mail:
mipanaputano@uol.com.br

C3

CABELEIREIRO
C/ exp. p/ região V. Mariana.
☎ 7206-8037

CABISTA
C/exp.em rede, telefônia e dados,
conectorização de fibras óticas e
par metálico categoria 5E6 .CV p/
bmeira@tdec.com.br confirmar c/
Bernardete ☎ (11)2125-6300

CALCULISTA DE
TOPOGRAFIA
E mão de obra, c/ conhecimentos
em Topograf, planilha Excel. P/
trabalhar em Itu. Enviar C.V. p/ e-
mail : tsttopog@terra.com.br

EMPREGOS C

CHEF DE COZINHA
Necessita - Interior Vl do Paraíba -
Bistrô 50 lugs , pratos clássicos e
contemporâneos. Falar c/ Luiz.

☎ (12)3947-2203

CONTADOR
Com exp. em escritório de conta-
bilidade e área fiscal. Enviar C.V:
tende@terra.com.br

CONTADOR/
TÉCNICO CONTÁBIL
Com bons conhecimentos da roti-
na contábil com sistemas integra-
dos, legislação fiscal e rotina fi-
nanceira. Enviar Curriculum Vitae
com pretensão salarial para Ala-
meda Cleveland n° 444 - Cam-
pos Elíseos - Cep: 01218-900 A/C
de Antônio Costa ou por e-mail:
escalhao@pancostura.com.br

CONTATO PUBLICITÁRIO
C/ exp. na área de mídia. Com fi-
xo + comissão. Interessados envi-
ar CV p/ email: cv@carrox.com.br.

COZINHEIRA DE FORNO
E FOGÃO
Enviar CV p/ rh@reiplas.com.br ou
no endereço Rua Francisco Do Pi-
lar, 01 - Jd Sto Elias - Pirituba - SP
- Cep: 05136-070

COZINHEIRO (A)
Hotel la place Admite c/ exp. iní-
cio imediato. Trazer CV a R. Dianó-
polis, 900 Mooca.

☎ 6215-3827

COZINHEIRO (A)
P/ café da manhã c/ prática e ex-
periêcia. Enviar Currículo p/ Av Vi-
eira de Carvalho, nº 32 a/c Flávia

D3

DEMONSTRADOR/
VENDEDOR
Jovem c/ exper. em video-game
Playstation, habilidade de comuni-
cação e vendas, bom condicion.
físico p/ trabalhar no Shopp. Mo-
rumbi. Ligar para (11)3761-0429

DENTISTA
Precisa-se p/ 2ª, 4ª e sexta feira.
Tratar : ☎ (11)6103-2058 c/ Celi

DENTISTAS
Ótima oportunidade para Zona
leste/SP ☎ (11)7204-9527

☎ (11)7204-9531

DESIGNER
GRÁFICO / WEB
Exp. softwares graficos, HTML, Fla-
sh e linguagem ASP. CV e-mail
contato@felici.com.br

EMPREGOS D

DIRETORA ESCOLAR
Escola de Educação Infantil, loca-
lizada na favela da Vl Prudente.
Necessita de diretora escolar com
Pedagogia e especialização em
Administração Escolar. Exige-se
experiência na função. Salário
R$2.500, início imediato. Enviar C.V
a/c deste jornal sob a sigla DIR/
290

DISTRIBUIDOR(A)/
VENDEDOR(A)
Bioslaff Cosméticos exclusivo p/ o
salão de beleza, convida você a ser
um distribuidor (a) ou vendedor (a)
na sua região c/ ou s/ exper. For-
necemos treinam., kit de vendas,
amostra grátis. Início imediato .

☎ (11)6297-0462
DOMÉSTICA
Cozinha/ todo serviço. c/ referên-
cia, ☎ 3061-1269 c/ Cecilia

DOMÉSTICA
Dormir emprego, acima 18 anos, c/
exper. e referências, trabalhar na
Casa Verde. ☎ 3965-7756 Miguel

E3

ENCARREG.CONTROLE
DE QUALIDADE
Indústria metalúrgica necessita, ISO
9000/ 14000, Semea, MASP, etc.
Itaquaquecetuba. Tratar c/ Cesar
qualidade@cromoazul.com.br -

☎ (11)4645-1047
ENCARREGADO
Administ. financ., c/ exp. 2anos na
área. Entrar em contato através do
email: elaine@arezza.com.br

ENFERMEIRO
Com condução própria, exper. em
informática e dispon. total de ho-
rario. C.V p/ Av. dos Andradas, 106
- V l . S ta . Te reza Sto André
Cep:09030-350 sigla ENF.

ENFERMEIROS /
ENFERMEIRAS
Hospital da Região Sul admite
profissionais acima. Exige-se Ex-
per. Mín. 01 ano em pronto socor-
ro adulto. Enviar CV a/c deste jor-
nal sob a sigla ENF/2005

REPRESENTANTE COMERCIAL
Empresa de grande porte no ramo da constru-
ção civil, contrata profissional com experiência
para atuar em Jundiaí e região. Necessário P.J.,
registro no CORCESP, veículo próprio e residir em
Jundiaí. Interessados enviar C.V. p/ Cx Postal 16
CEP: 18117-487 Votorantim - SP

EMPREGOS E

ENGº ELETRÔNICO
Com experiência min. de 1 ano em
desenvolvimento de circuitos e
microcontroladores . Enviar C.V p/
projectaeletronica@uol.com.br

ENGENHEIRO (A)
CIVIL
Construtora contrata c/ experiên-
cia comprovada no mínimo 03
anos em construção de residên-
cias de alto padrão. Enviar C.V. c/
pret. sal. p/ Av. Nove de Julho,
4877, conj. 61 Jd. Paulista -
CEP:01407-200 - São Paulo

ENGENHEIRO CIVIL
Para obras habitacionais. Enviar C.
Vitae c/ pretensão salarial para
pira@lcastelo.com.br

ENGENHEIRO
MECÂNICO
Empresa conceituada no ramo de
ar condicionado, procura para área
de orçamentos, com conhecimen-
to em cálculos de carga térmica.
Exige exp. comprovada. Enviar C.V.
p/o email: rh@climapress.com.br

ENGENHEIRO QUÍMICO
/ QUÍMICO
Indústria química seleciona c/ ex-
periência em CQ/ Produção, p/
início imediato. Enviar C.V p/ Rua
Ministro Nelson Hungria, 239 Conj
.7 - Morumbi CEP 05690-050

ENROLADOR DE
BOBINAS
P/ fio 40, c/ prática. Salário a
combinar. ☎ (11)3605-8333

ESCREVENTE P/ CARTÓRIO
Com experiência comprovada em
procurações. Comparecer c/ CV Av.
Brig. Luiz Antonio,1702 Cep
01318-002 - SP

ESTAGIÁRIO COMPRAS
P/Z.Norte. ☎ (11) 6984-1943
rh@maxtronick.com.br

ESTAGIÁRIO
Em eletrônica industrial, p/ Zona
Norte. Entrevista ☎ (11)6984-
1943 ou rh@maxtronick.com.br

ESTOQUISTA
conhecimentos em componentes
eletrônicos, Exper 2 anos. Para Zo-
na Nor te ☎ (11)6984-1943
rh@maxtronick.com.br

For our São Paulo sales office, we have an immediate opportunity for the following:
JAPANESE REGIONAL SALES REPRESENTATIVE
The higly motivated individual we seek will contribute to country strategy, tactics and
action planning to ensure the growth of the sales operations within the Brazilian and
South American markets. Our candidate will be responsible for Revenue Generation
for Delta Air Lines within the Japanese Corporate Community.
Qualified candidates must possess a Bachelor´s degree in Marketing or Business
Administration and 2 + years experience in sales and/ or marketing. Strong
Japanese, Portuguese and English communication skills a must, Spanish is a plus.
25-30% travel is required. Knowledge of computers and major software applications.
Valid documentation to enter into USA.
We offer a competitive salary and benefits package. Please fax your resume and
salary information in English to the São Paulo office at (11) 2172-7701.

Delta Air Lines

Para anunciar nos classificados
do Estadão, ligue: (11)3855.2001.

Acesse: www.classificados.estadao.com.br

Para anunciar:

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 20:00 horas
e-mail: limao@estado.com.br 

A arte de respeitar a cultura dos novos mercados

Historicamente, o arrojo na
conquista de novos mercados
das empresas multinacionais
sempre foi motivo de admira-
ção. Nestlé, Procter & Gamble,
Unilever, entre outras, apre-
sentam exemplo de longevida-
de na permanência em diver-
sos países. Suas estratégias de
relacionamentosãotãobem-su-
cedidasquemuitosconsumido-
res brasileiros consideram a
Nestlé, por exemplo, uma em-
presa doméstica, tamanho o
grau de afetividade existente
no relacionamento empresa-
produto-consumidor.

Existe, entretanto, uma lon-
ga lista de exemplos de empre-
sas que não tiveram o mesmo
sucessodasanteriormentecita-
das.Elassãoobrigadasareade-
quar as estratégias ou, em uma
situação mais extrema, encer-
rar suas atividades no novo
mercado. Posso afirmar que a
razãodoresultado, tantopositi-
vo quanto negativo, passa por
uma lista de fatores, entre eles
o ambiente. E a grande maioria
dasempresasqueperdecompe-
titividadena expansão interna-
cional deixa de observar as ca-

racterísticas que as fizeram lí-
deres no seu país de origem ou
ignoram sinais importantes do
novo mercado.

No marketing global, um
dos termos técnicos utilizados
para definir a orientação cultu-
ral e gerencial de uma empresa
emseusprocessosdeexpansão
para outras nações é etnocen-
tria. Diz-se etnocêntrica a em-
presaquenãorespeitaascarac-
terísticasdonovomercado,ten-
tando impor seu padrão opera-
cionalaqualquerpreço, inclusi-
ve o prejuízo. Parece absurdo,
mas acontece com mais fre-
qüência do que imaginamos.

Por outro lado, policentria
representa a adequação em ex-
cesso, perdendo a oportunida-
de de gerar ganhos de escala,
por exemplo, em mercados
com culturas e padrões de con-
sumo similares. Como se para
cadapaísaempresaseobrigas-
se a fazer uma nova embala-
gem para o mesmo produto,
mesmo que seja comercializa-
do nos países do Mercosul de
língua hispânica. Contra-senso
que também já presenciei em
minhas atividades de profes-
sor e consultor na área interna-
cional. Assim, decidi levantar
aleatoriamente alguns pontos
que sustentam a minha coloca-
ção.

BONSEMAUSEXEMPLOS
De um lado temos McDonald’s,
do outro temos Subway, KFC e
Arby’s. Se o Carrefour denota

sucesso, não podemos afirmar
o mesmo quando da entrada do
Wal-MartnoBrasil.Sãosomen-
te exemplos que podem ser
mais bem compreendidos se
nos aprofundarmos na análise
das estratégias dessas empre-
sas e no histórico cultural de
seus países de origem.

Uma das principais dificul-
dades do Wal-Mart na sua ex-
pansão internacional foi se ins-
talaremgrandescentrosconsu-
midores do México, Argentina
e Brasil, próximo geografica-
mente do líder desses merca-

dos, querendo competir em
igualdadedecondições,mesmo
estando abrindo sua primeira
lojanessespaíses.Sefizermosa
mesmaanálisenosEstadosUni-
dos, o Wal-Mart teve como fer-
ramenta de crescimento ser o
grande centro de compras da
cidade de pequeno ou médio
porte, fazendo com que as cida-
des vizinhas também orbitas-
sem em torno dessa mesma lo-
ja. Grandes lojas, com grande
fluxo de clientes e de mercado-
rias que, pelo seu volume, per-
mitem uma melhor negociação

com os seus fornecedores. Isso
sem falar no fomento à fidelida-
de por intermédio do clube de
compras Sam's Club.

Isso foi exatamente o que a
empresa não encontrou ao se
instalar em São Paulo. Tentou
competir com o Carrefour. Fi-
couumalojadaredenorte-ame-
ricana versus dezenas da rede
francesa, que já possuía "visto
de permanência" no mercado
brasileiro. Além de instalados
num habitat que desconhe-
ciam, a postura colonialista do
grupofez comque, emplenove-
rão brasileiro, fossem ofereci-
dos aos consumidores produ-
tos dooutono norte-americano,
como casacos de frio, soprado-
res de folhas para jardins e
aquecedores elétricos... Plano
feito na matriz para a filial, uni-
lateral. E isso contando com a
consultoria das Lojas America-
nas, parceira do Wal-Mart em
sua fase inicial no Brasil.

Já no segmento de fast-food,
do qual estive particularmente
próximo por cinco anos, direta-
menteligadoàoperaçãologísti-
ca internacional de diversas re-
des, percebi desde o início que o
simples fato de seguirem à ris-
ca o livro de regras da matriz
não garantiria a decolagem dos
grupos no Brasil. Ao tentar se
adequar ao gigantismo do mer-
cado brasileiro, a Subway fez a
maiorlojadomundonaavenida
Paulista, exatamente num mo-
delo de negócios no qual o lucro
vem da loja estilo corredor e

não da grande loja com estacio-
namento e mesas.

A KFC, apesar de incluir no
cardápio mandioca frita e ar-
roz, não fez nenhuma adequa-
ção na forma de consumo do
seu produto para o mercado
brasileiro. Diferentemente do
frango a passarinho do happy
hour, no almoço o brasileiro de-
sejatalheresparasuarefeiçãoe
não um balde de cortes de fran-
go, por mais delicioso que seja o
sabor. Na maioria das vezes, as
grandes franqueadoras até re-
cebem um feedback dos fran-
queados expondo as dificulda-
des,massemsucesso.Eempou-
co tempo começa uma acirrada
queda de braço entre franquea-
do e franqueador.

As grandes multinacionais,
ao desembarcarem em novos
mercados, geralmente pagam
elevado preço pelo desrespeito
àscaracterísticasdanovacultu-
ra. Talvez isso até fosse aceito
na década passada. O prejuízo
era assimilado, apesar de não
ser desejado. Hoje, entretanto,
nãomais!Oprocessodetentati-
vaeerronãopodemaisserutili-
zado, sob pena de gerar prejuí-
zos institucionais, além dos fi-
nanceiros.

Aos interessados, o tema é
tratado com propriedade pelo
professor Warren Keegan em
seu livro Global Marketing Ma-
nagement, da Pearson Editora.

* Alessandro Saade é profes-
sorediretordaMercatusEduca-
ção emNegócios

empregos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2005. Empregos, p. Ce 4




