
Passaporte para a eficiência 
 
Executivos que participaram dos cursos profissionalizantes, feitos sob medida para o atacado 
distribuidor, elogiam o conteúdo teórico e prático. 
 
Nenhuma empresa é capaz de ser produtiva e lucrativa sem profissionais dinâmicos, qualificados e 
atualizados pregam os especialistas em Recursos Humanos. O setor atacadista distribuidor, que 
emprega atualmente mais de 200 mil pessoas, não é uma exceção. O crescimento desse mercado 
e a sua importância na cadeia de abastecimento do País têm exigido profissionais cada vez mais 
capacitados e com conhecimento específico na área. 
 
Apesar de existir carência de mão-de-obra especializada nas áreas de logística, tecnologia, 
compras e vendas, o setor caminha para a profissionalização. Algumas filiadas da ABAD 
(Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores) estão empenhadas nisso. Para melhorar o 
nível de capacitação dos funcionários do setor estão fechando parcerias com universidades, com o 
intuito de promover cursos profissionalizantes, de nível superior e de curta duração, feitos sob 
medida para o setor. 
Entre elas estão o Sindiatacadista (Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal), Adapa-
PA (Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Paraná), a ADAC (Associação de 
Distribuidores e Atacadistas Catarinenses) e a Adat (Associação dos Distribuidores e Atacadistas 
de Tocantins). 
 
Com duração de apenas dois anos, esses cursos podem ser uma boa opção de treinamento não só 
para os profissionais que já trabalham no setor e não tiveram oportunidade de concluir uma 
faculdade como também para aqueles que estão interessados em fazer carreira nas empresas 
atacadistas e de distribuição. "O fato de serem de curta duração e possuírem um conteúdo focado 
nas necessidades práticas do setor são alguns dos atrativos desses cursos", assinala Fábio 
Carvalho, presidente do Sindiatacadista. Ele considera esses cursos imprescindíveis para a 
profissionalização do setor, porque grande parte dos empregados da área é autodidata. Ou seja, 
costuma aprender a profissão trabalhando, sem nenhum embasamento teórico.  
 
Gerentes, supervisores e diretores que participaram das novas modalidades de cursos superiores, 
específicos para o setor atacadista distribuidor, elogiam não só o conteúdo prático e teórico como 
também o alto nível de capacitação dos professores. Para alguns alunos esse tipo de treinamento 
serve como ponte para a continuidade de seus estudos e para o aprimoramento profissional. É o 
caso de Júlio César Todeschini, chefe de logística do Makro Atacadista. Com 30 anos de 
experiência no ramo e 52 anos de idade, ele acaba de concluir o curso de Gestão do Comércio 
Atacadista da Universidade Católica de Brasília (UCB). "O curso agregou um conhecimento teórico 
e atualizado à minha bagagem profissional", assinala Todeschini. A experiência da volta às salas 
de aula foi tão proveitosa que ele já está pensando, brevemente, em inscrever-se num curso de 
inglês.  
 
A participação de Todeschini nesse treinamento já está rendendo seus frutos. "Além de ter 
recebido uma proposta de emprego, que, por sinal, não aceitei, tornei-me um profissional mais 
dinâmico e atualizado", declara o executivo. Prova disso é que depois de ter participado do curso, 
passou a sugerir, com mais freqüência, mudanças em alguns processos para melhorar a 
produtividade de sua área. Algumas, como é o caso da reconferência das mercadorias, já foram 
aprovadas e estão sendo adotadas em todas as filiais do atacadista. 
 
Também Mariley da Silva Nunes Claro, gerente de capacitação do Sindiatacadista, está 
observando uma significativa melhora na qualidade de seu trabalho, depois de ter começado a 
fazer o curso seqüêncial de Gestão de Comércio Atacadista da Universidade Católica de Brasília 
(UCB). 
Entre elas estão o Sindiatacadista (Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal), Adapa-
PA (Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Paraná), a ADAC (Associação de 



Distribuidores e Atacadistas Catarinenses) e a Adat (Associação dos Distribuidores e Atacadistas 
de Tocantins).  
 
Com duração de apenas dois anos, esses cursos podem ser uma boa opção de treinamento não só 
para os profissionais que já trabalham no setor e não tiveram oportunidade de concluir uma 
faculdade como também para aqueles que estão interessados em fazer carreira nas empresas 
atacadistas e de distribuição. "O fato de serem de curta duração e possuírem um conteúdo focado 
nas necessidades práticas do setor são alguns dos atrativos desses cursos", assinala Fábio 
Carvalho, presidente do Sindiatacadista. 
 
Ele considera esses cursos imprescindíveis para a profissionalização do setor, porque grande parte 
dos empregados da área é autodidata. Ou seja, costuma aprender a profissão trabalhando, sem 
nenhum embasamento teórico.  
 
Gerentes, supervisores e diretores que participaram das novas modalidades de cursos superiores, 
específicos para o setor atacadista distribuidor, elogiam não só o conteúdo prático e teórico como 
também o alto nível de capacitação dos professores. Para alguns alunos esse tipo de treinamento 
serve como ponte para a continuidade de seus estudos e para o aprimoramento profissional. É o 
caso de Júlio César Todeschini, chefe de logística do Makro Atacadista. Com 30 anos de 
experiência no ramo e 52 anos de idade, ele acaba de concluir o curso de Gestão do Comércio 
Atacadista da Universidade Católica de Brasília (UCB). "O curso agregou um conhecimento teórico 
e atualizado à minha bagagem profissional", assinala Todeschini. A experiência da volta às salas 
de aula foi tão proveitosa que ele já está pensando, brevemente, em inscrever-se num curso de 
inglês.  
 
A participação de Todeschini nesse treinamento já está rendendo seus frutos. "Além de ter 
recebido uma proposta de emprego, que, por sinal, não aceitei, tornei-me um profissional mais 
dinâmico e atualizado", declara o executivo. Prova disso é que depois de ter participado do curso, 
passou a sugerir, com mais freqüência, mudanças em alguns processos para melhorar a 
produtividade de sua área. Algumas, como é o caso da reconferência das mercadorias, já foram 
aprovadas e estão sendo adotadas em todas as filiais do atacadista. 
 
Também Mariley da Silva Nunes Claro, gerente de capacitação do Sindiatacadista, está 
observando uma significativa melhora na qualidade de seu trabalho, depois de ter começado a 
fazer o curso seqüêncial de Gestão de Comércio Atacadista da Universidade Católica de Brasília 
(UCB). 
 
"Já estou aplicando o conhecimento do curso no meu dia-a-dia de trabalho. Com isso, passei a 
realizar melhor minhas tarefas", declara a executiva. Formada em Administração de Empresas, 
Mariley faz elogios à programação teórica e prática do curso. "Aprendi muito com as visitas 
técnicas que fizemos nos grandes atacadistas", destaca. Da programação teórica, uma das 
matérias mais importantes, na sua opinião, é a de Planejamento Estratégico. 
Geni de Paula, prestadora de serviços de coordenação de equipes de vendas para o setor, 
também gostou do curso de gestão do Centro Universitário do Pará. "Tive a oportunidade de 
conhecer de perto os processos de paletização e armazenagem, de grandes atacadistas, entre 
eles o Makro e o Hiperatacado Ponto Certo", ressalta. Para Geni o curso também serviu de 
estímulo para seguir em frente com seus estudos. "Agora a minha meta é fazer um curso MBA de 
gestão empresarial", conclui. 
 
Romeu Zarske de Mello, coordenador de cursos da Univali, aposta na expansão dessa modalidade 
de ensino. "O interesse por esses cursos deverá aumentar, porque as empresas  
buscam hoje pessoas especializadas para se tornarem competitivas", argumenta o professor.  
 



Os cursos de graduação mais em voga atualmente são os de Gestão do Comércio Atacadista e 
Logística. O primeiro é oferecido pela Universidade Católica de Brasília (UCB), junto com o 
Sindiatacadista, e pela Univali (Universidade do Vale do Itajaí), parceira da Adac.  
 
Maior universidade particular de Santa Catarina, a Univali já formou 40 alunos nesse curso. 
Agora, a instituição está abrindo inscrições para uma nova turma, que deverá iniciar as aulas em 
junho deste ano. O curso, cujo público-alvo são gerentes e diretores, conta com disciplinas que 
cobrem todas as atividades de um Centro de Distribuição. Entre elas estão finanças, logística, 
transportes, custos e gestão de RH. Além da parte teórica, o curso conta com um conteúdo 
prático, baseado em visitas às empresas atacadistas e participação em feiras e congressos, entre 
outras atividades.  
 
A partir deste ano esse mesmo curso de gestão do comércio atacadista da Univali será ministrado 
à distância, por meio da Internet. "É uma iniciativa inédita no País, em se tratando do setor 
atacadista distribuidor", assinala Laércio Knihs, diretor executivo da Adac.  
 
Outra entidade que está promovendo curso de Gestão do Comércio Atacadista é a Adat. A 
primeira turma desse curso, oferecido pela Ulbra - Universidade Luterana de Palmas, será 
formada em dezembro deste ano. Com duração de dois anos, essa especialização de nível 
superior é voltada para empresários do setor e profissionais de vendas. 
 
Além dos cursos de graduação, de curta duração, os profissionais do setor dispõem atualmente de 
outras modalidades de ensino, para se especializarem e sedimentarem sua carreira no setor 
atacadista distribuidor. São os cursos seqüenciais, que têm duração de dois anos, e fazem a vez 
de uma graduação de nível superior.  
 
Nessa categoria, uma das opções é o Gestão do Comércio Atacadista e Distribuidor, da 
Universidade Católica de Brasília, parceira do Sindiatacadista. A iniciativa do Sindiatacadista em 
associar-se a uma instituição de ensino teve suas razões. "O crescimento do setor no Distrito 
Federal está obrigando os profissionais da área a se atualizarem constantemente. Por isso, 
decidimos auxiliar as empresas a profissionalizar seu time de colaboradores", justifica  
 
Fábio de Carvalho, presidente do Sindiatacadista. 
De acordo com Carvalho, a proposta desse curso, voltado para diretores, gerentes e supervisores 
do setor, é formar profissionais aptos a compreender o papel e o posicionamento do setor no 
desenvolvimento local e nacional. A meta, também, é ajudar os alunos a identificar e a explorar 
oportunidades para o desenvolvimento de ações empreendedoras.  
 
Outra entidade que selou parcerias com Universidades para oferecer esse tipo de treinamento é a 
Adapa. O tema do seqüencial, ministrado no Centro Universitário do Pará, é Gestão do Comércio 
Atacadista. De acordo com Paulo Sérgio Oliveira, vice-presidente da Adapa, o curso vem tendo 
grande aceitação, principalmente por parte dos gerentes e diretores dos Centros de Distribuição. 
"É uma oportunidade para esse pessoal adquirir conhecimento científico e se atualizar", frisa 
Oliveira. Nessa modalidade de treinamento, os profissionais podem, ainda, ter contato com 
disciplinas que não estão acostumados a lidar no seu dia-a-dia, como é o caso de Direito e 
Responsabilidade Social. 
 
Gestão do comércio atacadista não é o único tema que os profissionais do setor dispõem para se 
atualizar. Algumas instituições de ensino estão oferecendo também cursos superiores, de 
graduação ou seqüencial, em logística e representação de vendas.  
 
Em se tratando de logística, uma das alternativas disponíveis hoje é o curso de bacharelado da 
Univali, pioneira no País nessa modalidade de especialização.  
 



"A demanda por esse tipo de curso está crescendo, porque à medida que a logística vai se 
firmando como uma área estratégica cresce também a necessidade de mão-de-obra 
especializada", argumenta Romeu Zarske de Mello, coordenador do curso de logística da Univali. 
O conteúdo do curso de bacharelado contempla todos os processos de logística, desde a entrada 
das mercadorias nos Centros de Distribuição até a distribuição dos produtos.  
 
Os cursos de representação de vendas também estão ganhando força. Afinal, trata-se de uma das 
áreas mais carentes de mão-de-obra. Isso porque o perfil do profissional de vendas do setor é 
bem diferente do de um vendedor comum. Muito mais do que um tirador de pedidos, ele precisa, 
para desempenhar bem seu trabalho, conhecer profundamente seus clientes, os produtos que sua 
empresa comercializa e a concorrência. Deve, ainda, saber lidar com os novos recursos 
tecnológicos que as empresas estão colocando à sua dispoição.  
 
Para ajudar a formar esse novo profissional, o Sindiatacadista e a Univali vão abrir, ainda neste 
ano, um curso de tecnólogo de Representação de Vendas. Marketing, políticas de relacionamento, 
recursos humanos e tomadas de decisão são algumas das disciplinas inseridas na programação. 
"Vendas é o que move o setor atacadista. Por isso, o vendedor precisa estar cada vez mais 
preparado para desempenhar eficientemente suas tarefas", argumenta Fábio de Carvalho. 
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