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EMPREGOS M

MECANICO DE
MANUTENÇÃO
Marfinite Ind. de Plásticos contra-
ta: c/ 5 anos de exper c/ manu-
tenção de máquinas Operatrizes
(fresa, torno, plainafuradeira), hi-
dráulicas ( injetoras plásticas) e
instrumentos de medição e no-
ções em usinagem. Comparecer:
Estr. Santa Izabel, s/nº Vl. São
Ca r l os I t auqauece tuba SP
☎ (11)4646-8528

MÉDICO (A) CIRURGIÃO
At. em P S, 07 às 19h, em Barue-
ri. Valor R$350 líquido por plan-
tão. (11)4182-1100/4182-0119

MÉDICO CLÍNICO -
PLANTONISTAS
Hospital tradicional no ABC con-
trata p/ início imediato Médicos
para atuarem em Pronto-Atendi-
mento Clínico. Início Imediato. Va-
gas: Sáb. ou Dom. das 07h00 às
19h00 ou das 19h00 às 07h00
(quinz)., 3ªs, 4ªs ou 5ªs feiras das
19h00 às 07h00 (semanais). Ex-
cel. infra-estrutura. Estac. e rest. no
local (gratuitos). Só partic. e con-
vênios. Remuneração: R$ 500,00
por plantão de 12hs. Contatar no
Hor.Comercial F:

☎ 4436-3511

MÉDICO CLÍNICO
DIARISTA
Hospital tradicional no ABC con-
trata profissional acima para atuar
em Pronto-Atendimento Clínico:
das 13h00 às 19h00. Excel. infra-
estrutura. Só particulares e convê-
nios. Estacionamento e restauran-
te no local (gratuitos). Remunera-
ção R$ 7.000,00 p/Mês + produ-
tividade. Contatar no Hor. Comer-
cial p/ Fone:

☎ 4436-3511

MÉDICO CLÍNICO
Hospital na zona leste admite pa-
ra plantões diurnos e noturnos
Tratar ☎ 6553-4417/ 9624-7713

MÉDICO ORTOPEDISTA
P l a n t õ e s 12h s/d i a . Va l o r
R$400,00 líquido por plantão! ☎
(11)4182-1100/4182-0119

MÉDICO PEDIATRA
Plantões 12hs. Atendimento Pron-
to Socorro. Valor R$350,00 líquido
por plantão! ☎ (11)4182-1100.

MÉDICO(A)
Clínico recém formado, 1/2 per.,
veíc. próprio. F:5083-8080 Eliana

MÉDICOS (AS)
At. em P S, 07 às 19h, em Barue-
ri. Valor R$350 líquido por plan-
tão. (11)4182-1100/4182-0119

MÉDICOS PEDIATRAS -
PLANTONISTAS
Hospital tradicional no ABC con-
trata para início imediato Médicos
Pediatras para atuarem em Pron-
to-Atendimento Infantil. Início
Imediato. Vagas: Domingos das
19h00 às 07h00 (quinzenais). 4ªs
e 5ªs feiras das 19h00 às 07h00
(semanais). Excel. infra-estrutura.
Estac. e rest. no local (gratuitos). Só
partic. e convênios. Remuneração:
R$ 450,00 por plantão de 12 ho-
ras. Contatar no Hor. Coml.pelo F:

☎ 4436-3511

EMPREGOS M

MÉDICOS PEDIATRAS
DIARISTAS
Hospital no ABC, contrata para
início imediato Médicos Pediatras
para atuar de 2ª á 6ª feiras, das
13h00 às 19h00. Excel. infra-es-
trutura. Estacionamento e restau-
rante no local (gratuitos). Só parti-
culares e convênios. Remunera-
ção R$ 5.000,00 por mês. Conta-
tar no Hor. Comercial p/ Fone:

☎ 4436-3511
MODELISTA
C/práticas em roupas femininas.
☎ (11)6973-9174 Nildes

MODELO P/RECEPÇÃO
Eventos - Moças e rapazes, com ou
sem exp., trabalhos eventuais. C.V.
c/ foto para guaximim@ig.com.br

MODELOS
Masc. e fem., 2ª gr , exc. apresen-
tação, para serem treinados para
frentistas p/ posto de gasolina na
Av. B r i g . Fa r i a L ima . L i ga r
☎ (11)3271-4603/3203-0516

MODELOS/FIGURANTES
Jovens/crianças/bebês, c/ ou s/
exp. Não é p/ desfile e sim p/ fi-
guração em catalogos, publicita-
rios de moda/ hipermercado e
eventos. Ótimo cache! Diversas re-
giões SP. Tatuapé: 6225-3974/
6225-3794, Guarulhos: 6409-
6279/6409-6806, Paulista:
3541-3725/3284-2424.

MONITORAS
Sem exper., fem. de 20 á 30 anos,
solteira, disponib.e de horário, re-
cém formada em Pedagogia, Fo-
noaudiologia, Psicopedagogia. En-
viar Curriculos Vitae via email :
mls@tecnicasamericanass.com.br

MOTO BOY
P/ área de vendas S. Paulo e gde.
S. Paulo. CV p/ lip.s@terra.com.br
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OFFICE BOY/GIRL
25 vgs R$820 ☎ (11)7717-7822

OFFICE-BOY
Com exp.mínima de 1 ano, 2º grau
completo CV A/C Cesar c/ pret. sal.
E-mail: boyah@uol.com.br

OP. TELEMARKETING
MARCAS E PATENTES
Exp.marcas e patentes. ☎ 3259-
8080 das 8 às 9 e 18 às 19hs

OP.TELEMARKETING
Com experiência e flexibilidade de
horário. Enviar C.V. para e-mail:
rangel@goltelecom.com.br

OPERADOR DE COBRANÇA
P/ area de cobrança (Masc./
Fem) boa fluência verbal, motiva-
ção p/atingir objetivos, exp. com-
provada em Cobrança (PF/ PJ).
Oferecemos Salário fixo, comis-
são, prêmios. Comparecer 2ªf a
partir das 8:30 c/ CV à R Barão de
Itapetininga, 46 cjto 721

OPERADOR DE
IMPRESSÃO
Plasc - Plastico Santa Catarina
LTDA. Empresa do ramo de Emba-
lagens Plásticos Flexíveis de Santa
Catarina contrata Profissionais, com
experiência mínima de 2 anos
Flexografia, em máquina de 6 e 8
cores. Interessados enviar Currícu-
lo para: curriculo@plasc.com.br
Com Pretensão salarial ou ligar
para ☎ (48) 2106-9927

EMPREGOS O

OPERADOR DE
MOTONIVELADORA
(patrol), com exper e habilitação.
Enviar currículo p/ Rua Itinguçu,
1177 Vila Ré cep: 03658-010SP
ou email : cojamltda@terra.com.br

OPERADOR TMKT ATIVO
Grandes empresas. 2ºgr.compl,
exp.ant. CLT, fixo+Var, vt, vr, ass.
méd. C.V. p/ tm@criemp.com.br ou
Cadastre:www.criemp.com.br

OPERADOR(A) DE
COBRANÇA
Com experiência mínima de 06
(seis) meses em cobrança de veí-
culos. Fixo +benefícios. Compare-
cer c/ currículo R.José Bonifácio,
24, 3º and. Centro S.Paulo -SP.

OPERADORA DE
TELEVENDAS
Ativo/Receptivo, 2º grau comple-
to, idade de 25 a 35 anos, 2 anos
exp. em vendas em produtos. Óti-
mo fixo + comissão. Enviar Cv p/
Rua Luigi Greco, 46 B. Funda São
Paulo CEP:01135-030 S. P a/c
Andrea RH

ORÇAMENTISTA
Ind. Gráfica contrata c/ exp. em
orçamentos gráficos, compras c/
conhec. em Excel, residir na Moo-
ca ou Região. Enviar CV c/ pret. sal.
e foto p/ Cx. Postal 971 CEP
01059-970 SP/ SP Sigla “OS971”

ORÇAMENTISTA
Para construção Civil. Conheci-
mento em Windows, Office e Auto
Cad, pref. residir na Z. Norte. Envi-
ar C.V A/C deste jornal sob a sigla
OR/948
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PEDREIRO DE
FACHADA
P/trabalhar em balancim. Comp. R.
Antônio José Bastos,371 sl 3 - Pq.
Regina SP (8 às 12 e 13 às 18hs)

PINTOR
☎ (11)6955-0471

PODÓLOGA- MANICURE
Local: Av. Angelica, 2637 ☎
(11)3256-3893/ 3120-0818

PROF. PRÉ ESCOLA
Per.:Manhã. Comp.c/CV (2ª a 6ª)
HC. R.Dr. Pacheco e Silva, 50 - Pari

PROFº MATEMÁTICA
(Imediações Campo Limpo), curso
da parte específica p/ efetivação
no Estado. Maiores informaçõe:
☎ (11)5513-8443

PROFESSOR DE INGLÊS
Com exp mínima de 1ano. Para
escola Fisk. Enviar C.V para email
fiskhigienopolis@terra.com.br

PROFESSOR
ELETRÔNICA
Urgente p/ aulas de microcontro-
ladores e telecomunicações, perí-
odo manhã e noite C.V. p/ e-mail:
vida.escolar@yahoo.com.br

PROFESSOR ESPANHOL
Com exp mínima de 1ano. Para
escola Fisk. Enviar C.V para email
fiskhigienopolis@terra.com.br

EMPREGOS P

PROFESSORES
Colégio particular na Zona Oeste
admite p/início imediato Profes-
sores: Arte FundamentaI I (1ª a
4ª), Português, Física , Biologia,
Química, História e Geografia . En-
viar CV R: Cel.José Rufino Freire,
193. Pirituba. Cep:05159-500 SP
colegio.miranda@terra.com.br

PROFESSORES DE
INGLÊS
10 vagas, períodos: Matutino e
noturno. Oferece treinamento. En-
viar C.V cvenglish@terra.com.br

PROFESSORES
Inglês/Espanhol p/ Escola Wizard
que resida próx. Interlagos. Enviar
C. Vitae p/ Av. Interlagos 6914 cep
04777-000SP ou wizard_socorro
@uol.com.br - a/c Fabiana

PROGRAMADOR
CENTRO USINAGEM
CNC, Com experiência, conheci-
mento em software, para S.P. Z.N.
Enviar Currículo Fax: ☎ (11)3856-
7017 ou e-mail vp@vp.ind.br

PROJETISTA/ CADISTA
Elétrico e Hidráulico, c/ exp. com-
provada. 2 anos. Enviar C.V p/ e-
mail kbecsp@uol.com.br

PROMOTORAS VENDAS
E DEMONSTRADORAS
100 vagas, p/ trabalhos de pro-
moções em Bancos e Supermer-
cados, boa apresentação. Compa-
recer a R. Nebrasca 443 - 1º an-
dar - Brooklin ou C.V. c/ foto p/:
paula.bernardino@sdcom.com.br

PROMOTORES
Com carros utilitários, para início
imediato (Temporário) sal. R$600,
+ ajuda custo Comparecer a partir
das 9 horas Rua Alsacia nº398,
Aeroporto de Congonhas
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RECEPCIONISTA
25 vgs R$950 ☎ (11)7717-7822

RECEPCIONISTA
Boa apres./ segmento estética. CV
c/foto mtcurriculum@hotmail.com

RECEPCIONISTA
C/ experiência e boa apresenta-
ção. Comparecer Av. Indianopolis,
250 - Moema c/ Roberta

RECEPCIONISTA
P/ escr. imobiliário, fem. De 20 a
30 anos c/ 2º grau completo, co-
nhec. informática, disponibilidade
de horário, residir na Z.Oeste. comp.
Av. Pacaembu, 1821. H.Com.

RECEPCIONISTA
P/salão de beleza c/exp. Tratar de
2ª a sábado F:6843-0995 H.C

RECEPCIONISTA
Para trabalhar em academia de
ginástica, preferência residir próx.
Tatuapé ☎ (11)6671-1174

REPRES. AUTONOMO
C/ exp em restaurante indl. p/ SP
e Estado (11)4781-1057 c/ Odair

REPRES/ DISTRIBUID.
CAL LIQUIDO
Lojas de Mat. p / construção
☎ (19)32652747/ 3232-1664

REPRESENTANTE
Autonomo de vendas, c/ experi-
ência em produtos médicos e im-
plantes cirurgicos. Enviar CV a/c
deste jornal sob sigla 432/ REPR

EMPREGOS R

REPRESENTANTE
COMERCIAL
“Para Produto de Grande Giro”. P/
atuar na Zona Oeste e Norte de São
Paulo, Cotia, Caieiras, Perus, Fran-
co da Rocha e Francisco Morato.
Pré requisitos: Veículo próprio, ce-
lular, experiência de vendas em
varejo. Curriculum p/ Cx Postal
25974 cep 05513-970 SP ou p/
email: tabacodaterra@gmail.com
ou Ligue ☎ (11)3415-5002

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Distr. de cosméticos procura p/
região de:Itapec.,Taboão,Morum-
bi,Itaim,Jabaquara,Capão Redon-
do,Campo Limpo c/ veíc. proprio.
contatos@infinitycosmeticos.com

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Tradicional fabricantes de auto
peças procura: Representante Co-
mercial p/ atuar nas regiões de
Araçatuba, Presidente Prudente,
Sorocaba, Franca, Limeira e Rio
Claro. Enviar C.V. p/ email jaqueli-
ne@d2auto.com.br

REPRESENTANTE COML.
Para Tradicional Fabricante de
acessórios de moda. Enviar C.V por
e-mail wfavieri@uol.com.br

REPRESENTANTE
P/ a região de Sorocaba, atuar
junto a supermercados prod. ali-
menticios c/ carteira formada.En-
viar C.V. p/: fjg54@ig.com.br

REPRESENTANTE
T i n t a s L a t e x e o u t r o s
☎ (19)32652747/ 3232-1664

REPRESENTANTES
Com conhecimento na área de
papelaria e distribuidores p/ ven-
da de bobinas de PDV, térmicas, fax
e formulário contínuo. Enviar: Cv
para o email: jeferson.comercial
@humaitaembalagens.com.br

REPRESENTANTES
Empresa de representações a 20
anos no Estado SP em expansão,
busca vendedores/prepostos c/
exp. e atuantes em lojas de calça-
dos infantis e loja de enxovais p/
bebês nas regiões: SP/Gde SP, Vale
do Paraíba , Baix. Santista, Cam-
pinas, Rib. Preto, Bauru, Pres. Pru-
dente, Sorocaba e S.J Rio Preto e
regiões. Pagto p/ comissões no
faturamento. Enviar C.V via E-
mail:comerciallegal@uol.com.br

REPRESENTANTES
Para calçados femininos, exp. 5
anos ☎ (11)6694-4158 ou:
tcrjeans@yahoo.com.br
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SECRETÁRIA ESCOLAR
C/ exp. ☎ 2276-6111 c/ Sra Elén

SUPERVISOR DE
ASSINATURAS
Publicação c/ 23 anos de tradi-
ção no mercado e lider no seg-
mento, procura profissional c/ ex-
periencia comprovada na admi-
nistração e venda de assinaturas.
Interessados deverão enviar CV
para rh@videopage.com.br

EMPREGOS S

SUPERVISOR DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conhecimentos em manutenção de
impressoras, liderança de equipes
e atendimento pós-venda. Benefí-
cios: VT+ VR + Seguro Saúde e
Seguro de vida. Enviar CV c/ pre-
tensão p/ soutecnico@yahoo.com

SUPERVISOR DE
LOGÍSTICA E PLANEJ.
Conhecimentos de operações lo-
gísticas, planejamentos de supri-
mentos, informática e rotinas fis-
cais. Benefícios: VT+ VR + Seg.
Saúde, Seg. de vida. CV c/ pret. sal.
p/ soulogistica@yahoo.com

SUPERVISOR DE
MANUTENÇÃO
Engenheiro Mecânico C/ Prática
em Equipamentos de Fundição,
Sistema de Areia Verde Contínuo,
Disamatic, Sistema Col Box, For-
nos de Indução. Com Exp. Mínima
de 10 Anos e Boa Liderança. Inte-
ressados Enviar Cv com Pretensão
Salarial Para Av. Major José Levy
Sobrinho, 2500 Boa Vista, Cep
13486-905 Limeira-Sp A/C Setor
De Recrutamento E Seleção

SUPERVISOR DE
MODELAÇÃO
Com Experiencia Minima de 10
Anos em Fundição Mo Projeto e
Construção de Modelos Para Di-
samatic e Machos em Cold Box.
Interessados Enviar Cv com Pre-
tensão Salarial Para Av. Major Jo-
sé Levy Sobrinho, 2500 Boa Vista,
Cep 13486-905 Limeira-Sp A/C
Setor De Recrutamento E Seleção

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Ind. Têxtil admite. CV c/ pret.sal. p/
trancafio@trancafio.com.br ou
6721-5787 c/ Marta

SUPERVISOR(A) DE
TELEMARKETING
Acima de 21 anos, exp. anterior
para atuar em grupo de escolas de
informática na Z. Leste. Agendar
Entrevista ☎ (11) 6297-8874 hc

SUPERVISORES (AS)
Maior de 35 anos, atividade co-
mercial, horário flexível. R$ 500 à
R$ 1.500/ mês. Tratar ☎ (11)
3104-2610
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TÉC. DE COPIADORAS
Empresa contrata Téc. de copia-
doras para trabalhar na cidade de
São José do Rio Preto e Região. c/
Fabricio ☎ (17)8118-8241

☎ (017)3217-1081
TEC. ELETROELETRONICO
Importadora de Lampadas admite
c/ conhecimentos nas áreas
Coml./Adm. Env. C.V para e-mail:
miltongonzaga@terra.com.br

TÉC. P/ LABORATÓRIO
DE FUNDIÇÃO
Com Experiência em Análises Via
Espectrômetro, Via Úmido, Meta-
lografia, Análise de Areias De Fun-
dição e Leco. Experiência Mínima
de 5 Anos. Enviar Cv C/ Pretensão
Salarial para Av. Major José Levy
Sobrinho, 2500 Boa Vista, Cep
13486-905 Limeira-Sp A/C Setor
De Recrutamento E Seleção

TÉC. REFRIGERAÇÃO
Exp. em refrig. e Ar cond., 2 vagas,
Zona Sul. Comparecer c/ Currícu-
lo Av. Interlagos 2560.

EMPREGOS T

TÉCNICO CONTABIL
Exper. comprovada em classifica-
ção e digitação de doctos. Residir
prox. Granja Julieta. Enviar CV p/
alfredo@auroraenergia.com.br ou

TÉCNICO DE
FUNDIÇÃO
Com Experiência de Fusão Em
Fornos á Indução para Produção de
Peças em Ferro Fundido Cinzento
e Nodular. Experiência Mínima 5
Anos. Enviar Cv com Pretensão
Salarial Para Av. Major José Levy
Sobrinho, 2500 Boa Vista, Cep
13486-905 Limeira-SP A/C Setor
De Recrutamento E Seleção

TÉCNICO EDIFICAÇÕES
Pleno domínio em Word/ Excel/
Autocad Enviar C.V para e-mail
w_calmon@terra.com.br

TÉCNICO ELETRÔNICA
5 vagas, c/ exp. area manutenção
de aparelhos celulares, período
noturno, P/ guarulhos. Fixo + co-
missões. Marcar entrevista pelo
☎ (11) 6468-1931 ramal 106 ou
9169-5014 Rose ou Ivone.

TÉCNICO ELETRÔNICO
Precisa-se com experiência p/ Ví-
deo cassete, som e tv, p/ traba-
lhar Zona Sul. ☎ (11)5671-3326

TÉCNICO ELETRÔNICO
Urgente c/ experiência em banca-
da, preferência na área de instru-
mentos de medição, vaga p/ o
centro de SP enviar CV c/ foto, úl-
timo salário e pretensão salarial
a/c deste jnl sob a sigla TEC 776
ou e-mail:cetleci@ig.com.br

TÉCNICO EM ELETRÔNICA
Com experiência na manutenção
de microcomputadores, impresso-
ras, jato de tinta e a laser, monito-
res e nobreaks. Enviar Curriculum
p/ lucio@adeptsystem.com.br

TÉCNICO EM
MANUTENÇÃO PREDIAL
Exp. minima 3 anos e prática em
eletricidade (eletricista), acima 25
anos Enviar Curriculo p/ email:
larsantana.mj@terra.com.br

TÉCNICO INFORMÁTICA
Necessário possuir banda larga.
Para Baixar arquivos na internet.
alvaromattar@globo.com

TORNEIRO MECÂNICO
C/ conhec em desenho mecânico
e programação CNC (Fagor/ MCS).
Enviar C.V. p/ caruso@hagane.
com.br ou comparecer a R. Serra
de São Domingos, 1264 Itaquera

TOSADOR
e Banhista com experiência p/
Mooca. ☎ (11)6604-8636
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VENDEDOR (A)
c/ boa exp. em tratamento térmi-
co de metais . Enviar CV p/
sroc@terra.com.br ou av. Catagua-
zes 333 Guarulhos 07232-020

VENDEDOR (A) EXTERNO
C/ grande exp. área de transpor-
tes e logística, que possua cartei-
ra de clientes. C.V. p/ e-mail: oi.
express@terra.com.br ou Fax: (11)
5531-5257 a/c Depto. Comercial

VENDEDOR AUTONÔMO
c/ veículo p/ atuar no segmento de
coleta de resíduos inds e limpeza
em geral. Reg. S.Paulo Capital C.V.
email out.brasil@terra.com.br

EMPREGOS V

VENDEDOR AUTÔNOMO
P/ planos de saúde e seguro de
v ida. In formações somente
☎ (11)3313-5581 das 13 as 16h

VENDEDOR EXTERNO
Exp. c/ cadastramento estalec.
coml. e abert. c/c p/ bancos/
cartões de créditos. CV p/ e-mail:
salucard@uol.com.br

VENDEDOR
EXTERNO
Para materiais e serviços junto a
construtoras. Contato c/ Magela

☎ (11)5641-3026
VENDEDOR INTERNO
fem, acima 30 anos, ensino mé-
dio completo ou cursando facul-
dade, conhecimento básico infor-
matica, morando na zona sul, ex-
periência profissional em vendas de
serviços, conhecimento em pros-
pectar novos clientes, inicio ime-
diato. Enviar Curriculo para email:
vendas@saassessoria.com.br

VENDEDOR
Para Importadora de Bebidas, com
experiência em vinhos. Para atuar
em São Paulo Capital. Oferece-
mos: fixo + comissão. Curriculum
p/ rh@domquirino.com.br

VENDEDOR TÉCNICO
Com experiência comercial em
caldeira/queimador/aquecedor.
C.V : eneida_zaneti@ig.com.br

VENDEDOR(A)
Com veiculo ou moto, para Mogi,
Suzano, Arujá e Itaquá. Ótima li-
nha de alimenticios. Cv para email:
jeffersonmarquesbr@hotmail.com

VENDEDORAS (ES)
EXTERNO
Empresa de Telecomunicação,
contrata profissionais maiores, c/
ou s/ exper., mínimo c/ 2º Grau
completo, veíc. próprio. Aj. de cus-
to + ótimas comissões e prêmios.
Agendar entrevista Osvaldo ☎
(11)6950-6785 ou Enviar CV p/
comercial@msystelecom.com.br

VENDEDORAS FREE
LANCER
C/ exp. em roupas fem., p/ traba-
lhar em loja aos finais de semana
e feriados. Comparecer com C.V à
R. Julio Conceição, 98. Bairro Bom
Retiro/SP ☎ (11)3222-9393
Email: feiradovestido@uol.com.br

VENDEDORAS
P/Loja de moveis escritório, exp.
em vendas externas c/ veiculo
proprio. Ajuda custo + comissão.
Comp. p/ entrevista dias 02 e
03/05 Av. Corifeu de Azevedo
Marques, 5996- Jaguaré.

VENDEDORES (AS) AUT.
Ramo Saúde e Beleza c/Pequeno
Investimento R$300. Oferecemos:
Treinamento. Tratar c/ Alberto Cruz
☎ (11) 9126-3219/ 3731-3293

VENDEDORES (AS)
Capital e Interior de SP. Venda de
Material Promocional em escolas.
Altíssimos Ganhos! C/carro, aci-
ma 25 anos☎ (11)5581-7686 hc

VENDEDORES (AS) EXT.
C/ exper, Veíc. Próprio. Residir Zo-
nas: Oeste/Norte. Oferece: Sal. Fi-
xo + Comissão. Perspectiva de ga-
nhos R$3.000 ☎ (11)3831-2611

EMPREGOS V

VENDEDORES (AS)
Gráfica em expansão contrata
Vendedores c/ experiência em
produtos gráficos, preferência c/
veículo próprio. Of.: Comissão (+)
ajuda de custo. Os interessados
comparecer c/ C.V. à Rua Santa
Eudoxia, nº1014 - Casa Verde/SP
dia 24/04/06 a partir das 9:30hs.

VENDEDORES (AS)
Guerreiro Ind. Comércio Exporta-
ção e Import. Cama Mesa e Ba-
nho, seleciona vendedor(a) inter-
no/televendedor(a) c/ experiência
no ramo. Oferecemos salário fixo +
comissão + benef. Enviar CV p/
arlete@guerreiroind.com.br

VENDEDORES
Admitimos c/ exper. na venda de
produtos p/ farmácia, p/ regiões
Campinas e Guarulhos. Enviar CV
curr@malthon.com.br

VENDEDORES DE
HARDWARE
Admitimos Vendedores de Infor-
mática c/ experiência comprova-
da em atendimento a revenda.
Distribuidora oferece: fixo, Vale
transporte, Vale refeição e comis-
são. Somente candidatos com es-
te perfil deverão enviar curriculum
vitae p/ rh@infotelcomp.com.br

VENDEDORES
Empr. do ramo de cosmeticos. es-
tá procurando repres. de vendas,
experientes e motivados para ven-
das de produtos profiss. p/ salões
de cabelereiros e linha de produ-
tos p/ varejo na Capital e Gr SP. Aos
interessados favor enviar C.V p/ e-
mail hairshine@hairshine.com.br
A/C Paulo/Lunis

VENDEDORES
Empresa do ramo Alimentício
(Carnes) está selecionando Ven-
dedores externos p/ Capital e In-
terior de São Paulo e outros Esta-
dos. Enviar Curriculum p/ e-mail:
dmd.comercial@terra.com.br

VENDEDORES
P/ Gráfica na Z. Norte c/ experi-
encia, comissão de 15% + aj. de
custo☎ (11)3989-6186

PROFISSIONAIS
OFERECEM-SE
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ACOMPANHANTE DE SRAS
Exc. nível, c/ref. e autos. 40a. Re-
nata ☎ 2275-7792/9951-1223

AUX. ENFERMAGEM
COREN, ofereço-me cuidar idoso,
c/CNH 3462.6918/7644.5550

PROFISSIONAIS OFERECEM-SE

CASAL DE CASEIROS
Ele(jardineiro), ela(doméstica).
Residentes de ITU.11-4813-3630

CASEIRO
Ofereço-me p/ tabalhar casa de
campo, litoral ou interior. Tenho
ótimas referencias ☎ (11)5666-
9563 /5667-3890

COZINHEIRA DOMÉSTICA
Lavo, Passo, cozinho, durmo no
emprego, c/refs. (11)6455-7875

ENFERMEIRA
Oferece-se p/ serv./home care
☎ (11)6283-4172/9325-3430

GERENTE DE ADM/ FIN
Aposentado larga exp. em Adm/
Fin. Comércio, ind., e restaurante
☎ (11)3726-8665/ 9313-5920
e-mail: marciliano@ig.com.br

MOTORISTA PARTICULAR
Ofereço-me p/ z. oeste, habilitado
desde 1.978, 47 anos e disp. ho-
rário. ☎ 3694-5147 Francisco

SUPERVISORA DE
TLMKT
Ofereço-me c/ vasta experiência
em TLMKT ativo e receptivo, c/ exp.
em assinatura de jornais p/ em-
presas. Que slário e benefícios.
☎ 2108-0974/ 7632-2778

CURSOS
E CONCURSOS 
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LEITURA DINÂMICA
MEMORIZAÇÃO
Palestra Grátis. ’’Aumente o poder
da sua memória e leia 3X mais
rápido‘‘. Leitura Dinâmica/ Memo-
rização/ Técnicas de Estudo/ Ma-
pa Mental. Faça diferença em
Concursos, estudos e na sua vida
pessoal/ profissional. Ligue e re-
serve: Paraíso (11)5082-2052 e
Barra Funda (11)3662-2520. www.
centrodeaprendizagem.com.br

ORATÓRIA PALESTRA
GRÁTIS
“Vença a timidez e o medo de fa-
lar em público” c/ Prof. William
Camilo. Participe e descubra que a
habilidade de falar pode mudar a
sua vida! Ligue e reserve: Paraíso
(11)5082-2052 e Barra Funda
(11)3662-2520/3663-0625.
www.centrodeaprendizagem. com.
br

PSICÓLOGOS
Apostilas p/ concursos Taboão,
Sorocaba, Peruíbe, e outros ☎ (11)
3672-2025 psicursos@uol.com.br

Para anunciar 
nos classificados 
do Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001

São Paulo

(11) 3855-2001

www.estadao.com.br

Assine o Estadão:
Grande São Paulo: 3858-9000

Demais localidades: 0800-14-9000
Acesse: www.assinante.estado.com.br

Artigo

A
cultura do bom
atendimento trans-
formou o consumi-
dor em cidadão e
adotou o respeito

como prática comum. Este
avanço tornou-se um diferen-
cial competitivo no ambiente
empresarial global e remode-
lou, de maneira significativa,
as mais modernas relações de
consumo.

Nessecenário complexo, gal-
vanizadopelaconcorrênciabru-
tal e por uma complexidade vo-
látil, as iniciativas brotam onde
quer que se olhe, sejam através
dos serviços de atendimento ao
cliente, ouvidorias e progra-
mas de qualidade.

Em meio a isso, o marketing
derelacionamentoganhoumús-
culos e potencializou o negócio
focado em um só objetivo: inte-
ragir com o consumidor para
avaliar suas necessidades, opi-
niões e níveis de satisfação.

Trata-se de um movimento
que redirecionou a administra-
çãomoderna e impactou na for-

mação dos executivos mais dis-
putados pelas organizações.

Como conseqüência imedia-
ta,estenovoperfilrequerhabili-
dades e competências específi-
cas, já que todos os profissio-
nais, sem exceção, a começar
peloprincipalexecutivodeuma
companhia, terão de se debru-
çarnessatarefadeseduzireen-
cantar as 24 horas do dia, den-
tro ou fora do escritório.

Pragmaticamente, é pensar
com a cabeça do consumidor e
tentar decifrá-la para satisfa-
zer seus desejos - afinal de con-
tas, é ele quem dita as regras de
compra e detém o “poder” de
decidir.

Diante desse quadro, a con-
clusãoéprosaica,mordazeirre-
versível: as empresas que não
investirem tempo e recurso pa-
ra escutar o consumidor esta-
rãocondenadasaofracasso.Es-
tabelece-se, assim, um cami-
nho sem volta.

Assim, o mundo corporativo
caminha em trilhas seguras
quando se trata da difusão das
melhorespráticasderelaciona-
mentocomomercadoconsumi-
dor e, dessa forma, o executivo
é meio e fim de sua própria
transformação.Édelearespon-
sabilidade de ser o condutor
das mudanças.

Nessatarefa,éimperativoen-

volveroconselho,diretores,ge-
rentes, funcionários, parceiros,
colaboradores e fornecedores,
em torno de um só lema: o con-
sumidor em primeiro lugar.

Esse bordão jamais foi tão
atual como nos dias de hoje. Es-

ta premissa, repaginada e revi-
talizada, ordenou e interiorizou
esta revolução conceitual, ao
partirdacrençadequeoconsu-
midor é importante demais pa-
ra ser responsabilidade de uma
só área da empresa.

O mercado mudou, o cliente
mudou e as companhias preci-
sam estar antenadas e compro-
metidas para acompanhar este
fenômeno.Principalmentepor-
que a busca da eficiência e com-
petitividade é o nome do jogo.

E, para se atingir a excelên-
cianessavocaçãodeouvirocon-
sumidor, não há segredo no re-
ceituário da boa performance.
Bastam atitude, sensibilidade,
euma política austera e intensi-
va de treinamento às pessoas
que estarão à frente dessa mis-
são, ou seja: todos.

Estetipodeprogramapermi-
te aos profissionais abraçarem
esse modelo de gestão para tor-
narem-se, por fim, consultores
de negócio e construtores de
imagem.

É fundamental, nesse caso,
que se encare o consumidor
também como um potencial
‘vendedor’desuamarca,produ-
to e filosofia. O consumidor não
é mais o mesmo, e aprendeu a
utilizar seu jeito de ser e pensar
para fazer suas opções.

Assim,adisputapelafideliza-
ção está na capacidade de se
reinventar e se renovar a todo
instante, ancoradas em valores
éticos, morais e sociais.

A guerra pela competitivida-
de fez do ambiente de negócios
uma arena de mudança conti-

nuada. Na busca pela inovação,
reformularam-se os processos,
eliminaram-seasatividadessu-
pérfluas, e dinamizaram-se as
operações. As empresas sepul-
taram o imobilismo e quebra-
ramparadigmasparatrabalha-
remcomosefossemumsócom-
partimento.

As ferramentas de gestão al-
teraram de forma definitiva es-
te cenário, enquanto as reenge-
nharias organizacionais tenta-
ram acompanhar o ritmo veloz

impostopelaglobalizaçãoeaco-
nectividade do planeta.

Estar atento às demandas e
anseios do consumidor é uma
resposta imediata a este com-
portamento. Quanto mais ouvi-
lo, mais ele vai te querer. Assim
comooconsumidor,oprofissio-
nal deverá ser seduzido para
abraçar essa causa, pela saúde
financeira da empresa à qual
empresta sua inteligência. ●

*Roberto de Azevedo é diretor
Geral da Bimbo do Brasil Ltda

Roberto de
Azevedo*

O perfil do executivo e o consumidor

PONTOPOSITIVO–Saber interagir comoconsumidorviroudiferencial

Profissional deve
tentar decifrar o
que pensa o cliente,
para satisfazê-lo

HÉLVIO ROMERO/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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