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TREINAMENTO

CURSOS

Setor financeiro especializa
executivo em curso para varejo
Os MBAs oferecidos
pela Fundação Getúlio
Vargas e pela Fundação
Instituto de
Administração são em
grande parte bancados
pelas empresas
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são paulo

As escolas especializadas em va-
rejo estão recebendo cada vez
mais alunos para seuscursos e se-
minários. O aumento da deman-
da acontece em grande medida
porque agora não são apenas as
redes varejistas que enviam seus
executivos para fazer estes cur-
sos. Indústrias e instituições fi-
nanceiras, ligadas ao varejo, que-
rementendermelhor osetorein-
centivam seusexecutivos nabus-
ca pela realização de cursos.

Juracy Parente, coordenador
doCentrode ExcelênciaemVare-
jo da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV-EAESP),
diz que cerca de 25% dos alunos
do curso Varejopara Baixa Renda
trabalham em empresas presta-
doras de serviços financeiros. “As
instituições financeiras têm
apresentado um grande interesse
em cursos de especialização em
varejo”, afirma Parente.

Claudio Felisoni, coordena-
dor-geral do Programa de Admi-
nistração de Varejo (Provar), da
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA), afirma que entre
60% e70% dos alunos doMBA em
Varejo são oriundos da indústria
ou do setor de serviços. Apenas

nager Assessoria em Recursos
Humanos, com 1.300 empresas,
as áreas comercial e industrial são
as que têm mais vagas. O setor fi-
nanceiro está em terceiro lugar.
Segundo a pesquisa, em feverei-
ro, o setor comercial ofereceu 448
vagas, seguido pela indústria,
com 380 e pela área financeira,
com 316 postos de trabalho.

Hélio Terra, presidente da Ma-
nager, afirmaque “fevereiroé um
mês muito pequeno,mas mesmo
assim a redução de vagas, em re-
lação a janeiro, foi de apenas
19%”.

As áreas detecnologia da infor-
mação, recursos humanos e
compras/logística ficaram em
quarto, quinto e sexto lugar, res-
pectivamente. Já a área de admi-
nistração e o setor jurídico fica-
ram no final da lista em número
de vagas oferecidas.

Os engenheiros foram os pro-
fissionais mais requisitados no
período. Cerca de 28% das vagas
oferecidas procuravam por pro-
fissionais de engenharia. Em se-
guida, ficaram os administrado-
res de empresas, com 19,26%.

As outras posições requeriam
profissionais de Tecnologiada In-
formação (17,1%), Ciências Con-
tábeis (10,3%), Economia (6,6%),
Publicidade (4,8%), Psicologia
(2,7%), Direito (2,1%), Comuni-
cação (1,5%), Comércio Exterior
(1%) e outras (5,9%).

cintia esteves

Juracy Parente

entre 30% e 40% dos alunos
atuam no varejo tradicional. “O
consumidor é detentor de muito
poder. Os outros setores não po-
dem mais ficar a reboque. Eles
não devem ficar distantes do con-
sumidor final”, justifica Felisoni.

Hoje a FGV-EAESP
inicia sua série de semi-
nários voltados para o
varejo. Já oPrograma de
Administração de Vare-
jo (Provar), da Funda-
ção Instituto de Admi-
nistração (FIA) dará iní-
cio este mês a sua pri-
meira turma de
pós-graduação em Lo-
gística e Distribuição.

Patrocínio
Outro destaque refe-
re-se ao pagamento
destes cursos. “Antes a
empresa pagavao curso
integralmente, mas
agora isto está mudandoe o custo
é divido com o executivo. A com-
panhia costuma arcar com 50%
do investimento”, afirma Felisoni.
O coordenador afirma que está

mudança está ocorrendo porque
cresceu o número de pessoas in-
teressadas em se especializar. Um
curso de MBA em varejo no Pro-
var, de 600 horas distribuídas ao
longo de 3 semestres, custa R$
29,6 mil.

Obanco Itaútem parceriacom
o Provar para o curso de Gestão de
Varejo. Marita Bernhoeft, supe-
rintendente de Educação Corpo-
rativa do Itaú, afirma que geren-
tes e superintendentes do banco
fazem estecurso. “Temosinteres-
se nesse tipo de curso para desen-

volver melhornossas habilidades
em produtos para o varejo, como
nosso crédito para veículos”, diz
Marita. A superintendente expli-
ca que, como o curso de Gestão de
Varejo é uma necessidade para o
exercício da função de seus exe-

cutivos, o Itaú paga to-
dos os custos. “Em al-
guns casos o colabora-
dor solicita um co-pa-
trocínio ao banco.
Quando isso acontece,
fazemos uma avaliação
da instituição e do cur-
so”, diz Marita.Nessas si-
tuações o Itaú cobre de
30% a 70% das despesas.

Perfil
Pesquisa do Provar reali-
zada em 2006, com 215
alunos, aponta o perfil
dos executivos que bus-
cam especialização no
varejo. Em média esses

profissionais ficam 5 anos em
uma mesma empresa. Cerca de
60% das pessoas falam inglês e
40% tem fluência em espanhol.
Aproximadamente 31% dos alu-
nos possuem curso superior em
Administração de Empresas.

Por volta de 70% desses execu-
tivos costumam fazer cursos de
aperfeiçoamento profissional e
em média eles participam de 3
cursos ou seminários ao longo de
um ano.

“Com a realização dos cursos o
executivo passa a ser mais valori-
zado. Alguns conquistam au-
mento de salárioe melhores con-
dições”, diz Felisoni.

De acordo com uma pesquisa
realizada em fevereiro pela Ma-
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Visa Vale briga por
primeiro lugar e busca
atrair pequenas

são paulo

Com um foco voltado para as
inovações tecnológicas e as ne-
cessidadesde seusclientes, aVi-
sa Vale conseguiu, com pouco
mais de três anos e meio, chegar
ao segundo lugar do mercado
brasileiro de benefícios, onde
atuam gigantes como Sodexho
Pass, Grupo VR e Grupo Accor.

As soluções estratégicas da
empresa estão sempre basea-
das no conceito de redistribui-
ção do seu produto.

Em 2006, a Visa Vale faturou
23% a mais que em 2005, e esti-
ma um crescimento de aproxi-
madamente 25% este ano.
“Abrimos um novonicho de be-
nefícios corporativos com a ino-
vaçãodocartão deplásticopara
o setor. Além de conquistar
clientes que jáutilizavam os ser-
viços da concorrência, também
agregamos aqueles que nunca
ofereceram o benefício as suas
equipes”, explicou o presidente
da Visa Vale, Newton Martins
Neiva Júnior.

De acordo com o diretor exe-
cutivo de Operações e Tecnolo-
gia da Visa Vale, Sérgio Souza,
cerca de 66% de seus atuais
clientes nunca havia trabalhado
com uma empresa de vales-be-
nefício.

Atualmente, a Visa Vale conta
com3,4milhões decartões,que
geram cerca de 14,4 milhões de
transações por mês, totalizando
um faturamento mensal de R$
350 milhões. “Montamos uma
estrutura para atender à grande
demandaque temos.Hojemais
de 130 mil estabelecimentos são
credenciados com a Visa Vale,

distribuídospor 4,5milmunicí-
pios”, disse Souza.

Inovação
A Visa Vale é formada por 120
funcionários. Desse total, 50
pessoas — quase a metade da
equipe —são responsáveispelo
desenvolvimento e pela melho-
ria doproduto, comuma gestão
de informaçõese soluçõesmais
adequadase diferenciadaspara
o mercado.

Segundo o presidenteda Visa
Vale, a empresa já está prepara-
da adar maisum passonas ino-
vações, com um chip que pro-
mete reunir, em um único car-
tão, as funções de débito, crédi-
to e vale-benefício. Esta medida,
porém, deve ocorrer nos próxi-
mos anos, já que ainda existe
uma portaria do Ministério do
Trabalho quenão permitea tec-
nologia. Mas a empresa espera
que a restrição caia em breve.

Futuro
A Visa Vale promete para este
ano enfocar micro e pequenas
empresas,ampliando seuleque
de clientes e o número mensal
de transações eletrônicas.

Hoje a empresa ocupa a ter-
ceira posição no ranking de
transações eletrônicas, perden-
do apenas para o Banco do Bra-
sil e o Bradesco, com seus car-
tões Visa Electron, que fazem
operação de débito em conta.

“Acreditamos que, este ano,
somente 12% dos vales-benefí-
cio serão de papele que em 2008
este número se reduzirá para
8%”, concluiu Souza.

ivo madoglio

são paulo

A CPM, empresa de consultoria
e serviços de Tecnologia da In-
formação (TI),anunciou ontem
a contratação de Edson José Pa-
lomares parao cargode gerente
de TI. O executivo, que ocupava
a área de arquitetura e infra-es-
trutura corporativa no Banco
Itaú BBA, será responsável pela
gestãode recursostécnicos,en-
genharia de software, estrutura-
ção de processos e gerencia-
mento do nível de serviços.

Em nota divulgada pela as-
sessoria de imprensa, o profis-
sional declarou que pretende
tornar assoluções desistemas e
infra-estrutura mais robustas e
aumentar a sinergia entre as
áreas, aprimorando a estrutura
dos processos de TI da compa-
nhia. Graduadoem Engenharia

Civil pela Unesp,com especiali-
zação em Gestão Estratégica
pela ESPMe pós-graduaçãoem
Análise de Sistemas pela PUC de
Campinas e em Ciências da
Computaçãopela USP,Paloma-
res já atuou na área de tecnolo-
gia de empresas como Uniban-
co e CPFL.

Balanço
A CPM anunciou ontem um lu-
cro bruto de R$ 115,9 milhões
em 2006, um avanço de 9,8% se
comparado a 2005. O Ebitda
atingiu R$ 51,1 milhões em
2006,umaqueda de7,9%emre-
laçãoa2005. Areceitalíquidano
períodofoi deR$ 600,5milhões,
alta de6% em relação aoano an-
terior. A receita bruta no ano foi
de R$ 682,5 milhões.
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cpm reforça a área de
ti com José Palomares
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Você precisa entender
que é empreendedor
Quem abre o próprio negócio
costuma confundir os papéis

Costumo ouvir, de várias pessoas que sonham em
ter seu próprionegócio, que esse seriao único cami-
nho para ter aquela vida tão sonhada de trabalho,
com tempo para família, lazer, esporte e passeios.
Aquela cena de filme do empresário bem-sucedido
à beirada praia,bebendo comos amigose contabili-
zando seus lucros. Com certeza, essa é uma cena que
está longe da maior parte dos empreendedores e o
mito do tempo livre é apenas mais uma lenda do
mundo corporativo.

Trabalho com muitos empreendedores em trei-
namentos e palestras, e, na verdade, o que acaba
acontecendo é a reclamação generalizada de falta
de tempo, de jornadas de trabalho superiores a 12
horas diárias (incluindo finais de semana), de pou-
cos resultados, de estresse.

Nessetornado desentimentos,aindatemos aan-
siedade, que é gerada pelos tão esperados resulta-
dos, a cobrança da família pelo afastamento e pres-
sões de funcionários, parceiros,sócios para os negó-
cios se acelerarem.

Uma causa comum a esses problemas é um pro-
cesso invisível e silencioso que acontece no começo
de muitos negócios. Chamoesse fenômeno de “Sín-
dromedaFusão”, emqueavidapessoalse unecoma
vida empresarial. Empresa e vida pessoal se trans-
formamem umaúnica coisae,nesse momento,co-
meçam a aparecer muitos problemas.

Um sintoma clássico dessa síndrome é quando o
pró-labore se mistura ao caixa da empresa. Outro
sintoma é marcar reuniões com freqüência aos sá-
bados, domingos ou após o expediente. O caso se
torna gravequando o empreendedor achaque essas
ações estão certas! Esse é o momento em que o em-
preendedor descobreque ele,na verdade,é opior ti-

podepatrão: opatrãodesipróprio. Oestressetoma
conta, a ansiedade aumenta, os papéis se misturam,
os problemas crescem e a empresa começa a que-
brar. Muitas vezes o próprio empreendedor não
consegue enxergar esse cenário, e só toma cons-
ciênciada situaçãoquando jáé tardedemais. Éfun-
damental que os papéis estejam separados e que
apareçam dois papéis essenciais para o negócio: o
técnico e o empreendedor.

No Brasil, oempreendedorismo por necessidade
émuito freqüente:apessoa édemitidado seutraba-
lhoepelafalta deoportunidadesnomercado,acaba
utilizando seu conhecimento técnico acumulado
paraabrirseunegócio, geralmentenosegmentoem
que tem mais experiência. O empreendedor por
oportunidade, aquele que abre sua empresa em
função de uma excelente oportunidade de negócio
que surgiu, também absorve esses papéis.

O papel de técnico é do executor, que tem o co-
nhecimento técnico acumulado para criar e desen-
volver os produtos e serviços da empresa, seu pensa-
mento é o ‘agora’ e a visão é enfocada no seu ambien-
te de operação.

O papel do empreendedor é aquele que busca
oportunidades, planejao negócio a longoprazo, in-
veste no desenvolvimento de estratégias, tem visão e
sonhos para a empresa.

O problema para a maioria dos empreendedores
é que o papel de técnico acaba tomando o controle
da vidae da empresa. Esseé um grandeperigo. Essa
atitude acaba tomando um tempo precioso do em-
preendedorque sevê absorvidopelo dia-a-diaope-
racional do negócio e não consegue ter tempo para
que o papel de empreendedor apareça.

A parte mais difícil nessahistória é fazer o empre-
endedor entender esse conceito. Tenho uma em-
presa de tecnologia há 11 anos, e por amor e forma-
çãofui técnicopormais deumadécada. Quandome
dei conta de que precisavaparar de trabalhar no ne-
gócio para começar a empreendê-lo de verdade, as
coisas começaram a mudar, a empresa cresceu e co-
mecei a ter mais tempo livre.

A solução está no equilíbrio desses papéis. Hoje fi-
co feliz quando olho no meu software de planeja-
mento e vejo que meu gráfico de papéis da semana
trazopapeldeempreendedor bemmaiorqueopa-
pel de técnico. Minha sugestão é que você tire um
meio período por semana parase dedicar ao plane-
jamento do seu negócio.

Christian Barbosa é empresário,escritor e palestrante especializa-
do em produtividade pessoal. É autor do livro “A Tríade do Tempo, a
Evolução da Produtividade pessoal”, pela Editora Campus

P E R S O N A L I DA D E

Prêmio Bunge
recebe indicação
até fim de maio

são paulo

Vai até dia 30 de maio o prazo
de indicações para o Prêmio
Fundação Bunge, braço social
das empresas Bungedo Brasil.
Neste ano, os temas agracia-
dos são Agroenergia e Antro-
pologia/Arqueologia. As ins-
crições devem ser feitas por
universidades e entidades
científicas e culturais.

O prêmio vai agraciar qua-
tro profissionais, dois na cate-
goria Vida e Obra, que rece-
bem R$100 mil, e doisna cate-
goria Juventude, que ganham
R$ 40 mil. Os contemplados
também recebem medalhas e
diplomas em pergaminho. A
entrega dos prêmios ocorrerá
em setembro, com a presença
de personalidades.
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