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ENGENHEIRO ELÉTRICO:
Para orçar, contratar e acompanhar projetos de CCM, distribuição elétrica, aterramento, SPDA, instrumen-
tação e automação. Desej. exp. anterior na área de bens de capital sob encomenda, ou de tratamento de água
e efluentes, ou de tratamento de ar”.
Enviar cv c/ pret. Sal., mencionando em assunto a sigla: ELÉTRICO, para o e-mail: selecaot@uol.com.br

ENGENHEIRO MECÂNICO:
Com exper. em projetos de sistemas industriais, para desenvolver projeto básico, com conhecimento de
processo, equipamentos e instrumentos.
Capacidade de desenvolver e adaptar projetos de máquinas, de filtros, precipitadores eletrostáticos, especifi-
cações de equipamentos e instrumentos, interagir com clientes, fornecedores e  prestadores de serviço.
Desej. 5a de exp. em projetos de equipamentos e sistemas de tratamento de ar.”
Enviar cv c/ pret. Sal., mencionando em assunto a sigla: MECÂNICO, para o e-mail: selecaot@uol.com.br

ENGENHEIRO MECÂNICO/ QUÍMICO:
Com exper. em projetos de sistemas industriais, para desenvolver projeto básico,com conhec. de processo,
equipamentos e instrumentos. Capacidade de desenvolver fluxogramas, lay-out, perfil hidráulico e especifi-
cações de equipamentos e instrumentos, interagir com clientes, fornecedores e prestadores de serviços.
Desej. 5a de exper. em projeto, vivência em star-up, inglês e exp. em projetos de ETA e ETE.
Enviar cv c/ pret. Sal., mencionando em assunto a sigla: MEC/QUIMI, para o e-mail: selecaot@uol.com.br

ENGENHEIRO CIVIL:
Com exp. em projeto de sistemas industriais, conhec. em projetos hidráulicos para desenvolver anteprojetos
e orçamentos, deverá interagir com clientes, calculistas e construtoras. Desej. 5a de exp. em projeto, vivência
em obras, inglês avançado e experiência em projetos de ETA e ETE.
Enviar cv c/ pret. Sal., mencionando em assunto a sigla: CIVIL, para o e-mail: selecaot@uol.com.br

GERENTE DE CONTRATO: 
Para desenvolver o contrato a partir da venda até a entrega final da obra, conhecendo e controlando todas as
atividades e alterações, acompanhamento de custos, prazo e qualidade dos produtos e fornecedores.
Exp.min. de 5a na função, conhecs na área de bens de capital sob encomenda, ou tratamento e águas e eflu-
entes, ou tratamento de ar e inglês avançado.
Enviar cv c/ pret. Sal., mencionando em assunto a sigla: CONTRATO, para o e-mail: selecaow@uol.com.br

PROJETISTA DE TUBULAÇÃO:
Com exp. em projeto de sistemas industriais, para elaborar fluxogramas, lay-out, plantas de tubulação,
isométricos, suportes, guias civis e elaboração de listas de materiais. Desej. 5a de exp. em projeto, e vivência
em projetos de ETA e ETE.
Enviar cv c/ pret. Sal., mencionando em assunto a sigla: TUBULAÇÃO, para o e-mail: selecaot@uol.com.br

SUPERVISOR DE COMPRAS E IMPORTAÇÃO: 
Para desenvolver todo o processo de compras nacionais e de importação, desde o processo de orçamento
até a entrega final ao cliente. Desenvolver novos fornecedores, elaborar planilhas de equalização comercial,
importar e nacionalizar produtos. É fundamental experiência anterior de no mínimo 3a, inglês fluente, conhe-
cimentos das normas de importação e conhec. do processo de exportação.
Desejável conhec. do Gerenciador RM Corpore.
Enviar cv c/ pret. sal., mencionando em assunto a sigla: COMPRAS, para o e-mail: selecaow@uol.com.br

Multinacional do segmento de bens de capital, localizada em São Paulo contrata:

Tratamento de água, ar e efluentes
AGENTE FINANCEIRO AUTON.

Zuna Empreendimentos Imobiliarios Ltda, espe-
cializada em compra e venda de imoveis e lote-
amentos em geral, contrata Agente Financeiro
Autonomo na Ativa. Para captar Recursos com
bancos e Investidores. Tratar : Srº Zuza;
☎ (11)3884-7770 / Fax: (11)3885-9977

GERENTE DE PROJETOS
C/forte exp.gestão de proj.implement.de sist.
ERP em empresas gde.porte, contemplando re-
vis.e modelag.de processo. Compet.comprov.
em planej. e gestão utilizando ferram. e conceito
de mercado, como PMI, CCM, e conceitos da
gestão da qualidade. cv_recursos@terra.com.br

GERENTE OPERAÇÃO
web na área da saúde, escolaridade curso su-
perior completo, experiência mínimo de 3 anos
em Gerência de web site. Conhecimentos: o
candidato deverá possuir conhecimento básicos
de ferramentas, portal de redes tecnologias web
/ internet. enviar cv com pretensão salarial a/c
deste jornal sob sigla 500/WEB

QUIMICO FORMULADOR
Empresa Européia Busca Profissional acima com
curso superior ou técnico, e experiência no de-
senvolvimento e controle de tintas e vernizes pa-
ra madeira e segmento gráfico, profissional de-
verá residir na região Sul. Interessados Enviar
curriculum com pretensão salarial para o e-mail
virtucom@brturbo.com.br ou p/ R. Mendes Lei-
tão, 3011 Centro São José dos Pinhais - PR, Cep:
83.005-150 - com o código - Quimico / 2006

Captação de Talentos  Humanos
Estamos assessorando cliente de grande porte do segmento

Industrial na identificação do seguinte profissional:

Requisitos necessários:

• Formação superior;

• Experiência  mínima de cinco anos em Gestão de Vendas Nacionais;

• Disponibilidade para residir em Recife e para viagens constantes;

• Dinamismo, Liderança e capacidade de Coordenar equipes.

Remuneração
oferecida

R$ 10.000,00
+ benefícios

Gerente Nacional de Vendas

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail st.rh@btpe.com.br - Fone: (81) 2129-3550

HYDAC TECNOLOGIA LTDA.

Eng.mecânico / mecatrônico
Eng.eletrônico
para área de vendas técnicas:
• 03 a 05 anos de exp.no ramo óleo-hidráulica
• dinâmico / pró-ativo
• possuir carro próprio / dispon.para viagens
• disposição para participar ativamente em uma 

empresa em crescimento

Oferecemos :
• salário compatível com mercado / comissões
• plano de saúde e demais benefícios
• treinamento no exterior

Empresa mutinacional procura: 

Programador de PCP

• Exp.de vários anos em componentes 
óleo-hidráulica

• deve ter condição de programar uma 
faixa de prods. diversificados - 
nacionais e importados

Oferecemos :
• salário compatível com os conhecimen-

tos e responsabilidades da função
• plano de saúde e demais benefícios

C.V. p/ Estr.Fukutaro Yida, 225 - S.B.do Campo - 09852-060
a/c Célia Lima/email:celia.lima@hydac.com.br

Requisitos exigidos:

•  experiência anterior de no mínimo 4 anos em função semelhante em
empresa de vendas a varejo; 

•  formação acadêmica em área compatível com a função; 
•  disponibilidade para viagens.

MARKETING
Tradicional empresa do setor de alimentos procura, para trabalhar
em São Paulo, profissional de marketing que será responsável pelo
lançamento de nova linha de produtos e por estudos de mercado.

Curriculum para Caixa Postal 1338 - São Paulo-SP - Cep: 01009-970

VENDEDOR COMBUSTÍVEIS
Exp. Combustíveis e Lubrificantes, p/ Grande S.
Paulo. Oferecemos: Salário + Comissão + Bene-
fícios. C.V. a/c deste Jornal sob sigla VEND/429

VENDEDORES (AS) AÇOS
Martiaço Aços Especiais. Início imed, exper. aços/
barras laminada/tefilada. CV R. Manuel Avila, 222
CEP 03072-030 martiaco@martiaco.com

Para anunciar nos classificados 
do Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001

São Paulo

(11) 3855-2001

www.estadao.com.br

VENDEDORES (AS)
Ind do ramo odontol. Equipe vendas regionais:
SP/ ABCD/Campinas/Bauru/Pres Prudente/
SJRPreto/Req. M/F; 23 a 35 a., boa apresenta-
ção/dinan/ essencial experiência ant. e morar reg.
CV 06/02 a 17/02 no fax (11)4168-1991 ou
email: equipedevendasregionais@derig.com.br

Artigo

Recentes estudos mostram o
aumentodonúmerode executi-
vos que se sentem aliviados
quando são demitidos, seja por
problemas com os chefes dire-
tos ou com as exigências cada
vez maiores por resultados, ou
ainda pela falta de tempo para
atividades particulares com a
conseqüente redução da quali-
dade de vida.

Conforme trabalho da con-
sultoria Lens & Minarelli, 44%
dos demitidos afirmaram te-
remselivradodeumgrandepe-
so com a nova situação. Por ou-
tro lado, aproximadamente
35% se sentiram injustiçados e
expressaram indignação com o
ocorrido. Apenas 20% aceita-
ram normalmente a demissão.

Para entender o que está
acontecendo é preciso ter bem
claro o cenário empresarial
atual. As empresas, em função
da redução de custos, têm con-
tratado pessoas cada vez mais
jovens.Elas,apesar defreqüen-
taremcursos de primeira linha,
têm uma formação deficiente,
já que quase todos os progra-
massó levamemcontaasmaté-

rias clássicas e específicas para
cada área de atuação, ignoran-
doacriaçãodeuma ponteentre
o pensamento lógico e a atitude
comportamental. No mundo
empresarialglobalizadoépreci-
so entender cada vez mais o to-
dopararespondercomaveloci-
dade necessária às mudanças
que surgem diariamente.

Embora as lideranças, na to-
talidade das empresas, pregue
como sendo prioritário o traba-
lho em equipe, dão os piores
exemplos ao praticarem inte-
gralmente a liderança clássica
hierárquica e autoritária, igno-
rando a importância da colabo-
ração.

Devido à existência de me-
nospostosdetrabalhotantoem
quantidade,diversidadeequali-
dade, a competição no mundo
dos executivos está cada vez
mais acirrada. As empresas,
embora, em geral, tenham pla-
nejamentos estratégicos que
contemplam também uma vi-
são de longo prazo, necessitam
hoje de resultados cada vez
mais imediatos e maiores para
poder investir e ampliar os ne-
góciose,assim,manterouavan-
çar sua posição no mercado.

A estabilidade no emprego
acaboueafidelidadeeternados
funcionários também, cristali-
zando uma fria relação de pres-
tação de serviços.

Com esse cenário, claro e co-
nhecido,porquetantosexecuti-
vos se submetem a uma situa-
ção que tem tudo para levar à
indignação ou ao alívio? A res-
postaébemobjetiva: faltaama-
turidade (experiência de vida)
que só o tempo, adicionado ao
nossocontínuodesenvolvimen-
to holístico, pode trazer.

Ninguémdiscordaráquetan-
to o autoconhecimento como a
capacidadedeentenderopróxi-
mo são condições indispensá-
veis para que possamos alinhar
a nossa personalidade a situa-
çõesquenostragam satisfação.
Entretanto, poucos tomam de-
cisões baseadas nessas condi-
ções.Amaioriaprefereusarco-
mo parâmetros muito mais vin-

culados com remuneração, be-
nefícios,bônus etc., do que rela-
cionadoscom qualidadedevida
no ambiente de trabalho.

É verdade que os executivos
procuram se informar ao máxi-
mo sobre a empresa em que
irão atuar, mas pouco investem
para saber como são seus líde-
rese, emespecial, seus superio-
res imediatos. Acreditam sem-
pre,com um certotoquede pre-
sunção, que saberão se adaptar
a qualquer situação. Entretan-
to,osnúmerosmostramqueca-
da vez mais eles têm errado na
sua auto-avaliação.

E por que não se demitem
quando a pressão é cada vez
mais insuportável? Há duas hi-
póteses.Aprimeira,maistangí-

vel, é a perda de indenizações e
outros benefícios negociados
duranteacontratação.Asegun-
da, mais oculta, é o fato do exe-
cutivo ter que reconhecer que
errou ao aceitar aquele posto
de trabalho – mas como odeia
reconhecer seus erros, deixa o
ônus da escolha à empresa.

Uma alternativa válida para
compensar a falta de maturida-
de e, conseqüentemente, para
minimizar os erros nas deci-
sões é utilizar os serviços de
mentoring (aconselhamento),
quevêmtrazendoexcelentesre-
sultados nos Estados Unidos e
na Europa. Perguntas como
“sinto-me sozinho, sem interlo-
cutor para trocar idéias” ou
“sinto-me impotente para con-

seguir o que está sendo cobra-
do” são tratadas de forma foca-
da e sempre buscando um ali-
nhamento que resulte na satis-
fação pessoal.

Programas completos de
aconselhamento passam pela
realização de atividades como:
encontros e diálogos inovado-
res, visualização de cenas, en-
trevistas, dinâmicas de grupo,
testes vocacionais, estudo da
carreira, autobiografia, avalia-
ção e desenvolvimento de com-
petências, gestão de processos
e de projetos, análise de cená-
rios, estruturação de situações
problemas/oportunidades,me-
diação de conflitos, práticas de
liderança,team building,análi-
se do equilíbrio holístico com-
posto por família, trabalho,
tempo e dinheiro, marketing
pessoal, empreendedorismo e
vivências alternadas, entre ou-
tros.

Além de um mentor líder, os
programas contam usualmen-
te com equipes multidisciplina-
res de suporte que ajudam a
identificar e potencializar os
pontosfortes de cada executivo
ao máximo possível.

* Dieter Kelber é consultor, pes-
quisador e diretor do Instituto
Avançado de Desenvolvimento
Intelectual (INSADI). E-mail:
dkelber@insadi.org.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 fev. 2006. Empregos, p. Ce 4.




