
ASSIST. FINANCEIRO CONTÁBIL
Empresa Alemã procura: Conhecimentos sóli-
dos em Contabilidade, Finanças, Programas,
Planilhas e Tabelas. Exp. anterior em empresa de
médio ou grande porte. Inglês fluente imprescín-
divel. CV c/ pret. salarial: uckw@yahoo.com.br

Para todas as vagas é necessário ter curso superior completo e disponibilidade para 

trabalhar em Jundiaí.

Os interessados devem acessar o site www.grupoccr.com.br, no rodapé da página 

clicar em “Trabalhe Conosco” e, em seguida, em “Cadastre seu Currículo”.

O Grupo CCR está com 

oportunidades abertas para:

Analista Sistema Informação
Analista Sistemas GL/SPL

Analista Sistemas MasterSAF
Analista Sistemas RM

Analista Sistemas SAP BI-IP
Analista Sistemas SAP/CO/BCS

Analista Sistemas SAP foco em Logística
Analista Sistemas SAP/PM

Analista Sistemas SAP PS/SD
Analista Sistemas SAP/SD

Analista Sistemas SISJURIS
Analista Suprimentos

Analista Treinamento e Desenvolvimento Pleno
Engenheiro Civil Pleno e Sênior

EMPREGOS

Artigo Alto escalão

Marcos
Vono *

Nem renda fixa, nem renda va-
riável. O investimento com
maior potencial de impacto na
vida de jovens e adultos sem
ensino superior não está no
mercado financeiro, mas nas
salas de aulas.

A prova disso teve-se recen-
temente com a divulgação de
dados da pesquisa internacio-
nal Education at a Glance (Pa-
norama da Educação), produ-
zida pela OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico).

O documento comprovou
que na maioria dos países – se-
jam ricos ou em desenvolvi-
mento –, a renda dos profissio-
nais é, em média, 50% maior
para os que concluem o ensino
superior. No Brasil, no entan-
to, esse aumento excede os
100%.

Tais informações comple-
mentam estudo da Faculdade
Veris IBTA – instituição do
Grupo Ibmec Educacional –
que mostra a força da educa-
çãodealtaqualidadecomo ala-
vanca salarial e social. A pes-
quisa, realizada pela institui-
ção para avaliar seu impacto
na carreira e vida financeira
de seus alunos, confirma que,
além de implicar alta empre-
gabilidade, a formação supe-
rior de qualidade acelera a ve-
locidade de ganhos financei-
rosede evoluçãopessoalepro-
fissional.

GESTÃO E TI
O estudo da Veris IBTA anali-
sou histórias de alunos de cur-
sos das áreas de gestão e de
tecnologia da informação, que
estudaram na faculdade nos
campi São Paulo, Campinas e

SãoJosédos Campos. Os resul-
tados obtidos mostraram alto
nível de empregabilidade dos
alunos formados. Entre os pro-
fissionais de TI que estudaram
nos campi de São Paulo e São
José dos Campos, 87% estão
empregados ou têm atividade
remunerada.

A taxa de empregabilidade
atinge 90% entre os ex-alunos
da Veris IBTA Campinas. A
pesquisa mostra também co-
mo o ensino superior de quali-
dade aceleraa ascensão profis-
sional e resulta em salários
maiores. Entre os alunos de TI
da unidade São Paulo, por
exemplo, 75% disseram rece-
ber no momento da pesquisa
mais do que ganhavam no iní-
cio dos estudos.

Não é à toa que o ensino su-
perior é cada vez mais busca-
do. Além de incluir o público e
acelerar a mobilidade social,

permite que o setor produtivo
conte com profissionais mais
bempreparados e aptos aexer-
cerem funções mais comple-
xas, levando consequentemen-
te a um maior potencial de de-
senvolvimento das compa-
nhias brasileiras. Neste cená-
rio, cabe lembrar que coube às
instituições de ensino supe-
rior privadas do Brasil a maior
responsabilidade pela expan-
são da oferta de vagas nos últi-
mos anos.

CRÉDITO
É por isso que mesmo alunos
que consideram o investimen-
to em educação superior de
qualidade uma barreira de en-
trada, dado seu impacto inicial
no orçamento, vem mais e
mais analisando a hipótese de
tomar crédito para realizar o
objetivo.

Comparativamente, ainda

são poucos os que fazem is-
so frente ao volume de brasi-
leiros que assumem finan-
ciamentos para comprar su-
pérfluos ou bens de maior
valor, como a casa e o carro.
A tendência, no entanto, é
de alta, como mostra a expe-
riência da Veris IBTA com
seu programa Abrir Cami-
nhos.

A sinalização é clara: o
brasileiro está cada vez
mais maduro e já percebe
que deve e pode fazer uma
faculdade e enviesar positi-
vamente todo o seu futuro,
tendo em vista o impacto do
diploma na formação e no
desenvolvimento de compe-
tências. ●

*Marcos Vono
é diretor de Recursos Huma-
nos e Carreiras do Grupo Ib-
mec Educacional

Estudar, o melhor negócio

● Rockwell–Ronaldo Antonello
Carneiro é o novo diretor geral
da Rockwell Automation do Bra-
sil. Na empresa há 15 anos, Car-
neiro comandou a filial na Re-
gião Sul do País e, nos últimos
três anos, gerenciou a Região
Nordeste do México, a partir de
Monterrey.

●CPMBraxis–A empresa de
serviços de TI CPM Braxis con-
tratou Maurício Barbosa para
ocupar a diretoria da área de
Telecomunicação & Utilities.
Há 14 anos no mercado,
Barbosa atuou, nos últimos
seis anos, na BPO e na EDS.
Também trabalhou em compa-
nhias como Sitel, T-Systems e
Teletech.

●Polycom–A Polycom, compa-
nhia de em soluções de telepre-
sença, vídeo e voz, anunciou
Paulo Roberto Ferreira como
seu novo diretor geral no Brasil.
Ferreira tem passagens pela
Netscape, Bay Networks, Anix-
ter e, recentemente, Network1.

●Tivit–A Tivit, empresa de ser-
viços integrados de tecnologia,
reforçou a área comercial de
Infraestrutura de tecnologia da
informação (TI) para o merca-
do financeiro, com a contrata-
ção de Rogério Proença, que
passa a ocupar o cargo de exe-
cutivo sênior.

●Rent a Software (RAS) –Márcio
Koto vai assumir a diretoria co-

mercial da Rent a Software
(RAS). O diretor atuou em em-
presas do setor como Network1,
Avaya Communication Brasil,
Lucent Technologies Brasil e
EDS do Brasil.

●Torrent–Mario Kanashiro Fi-
lho é o novo gerente de Rela-
ções Institucionais da Torrent
do Brasil, empresa da área de
medicamentos hospitalares.

●RSA–Eduardo Guedes assu-
miu a Gerência de Operações
da RSA Seguros. Guedes está
há um ano companhia e coman-
dava a área de Projetos.

●SondaProcwork –Marcelo
Duarte assumiu a diretoria de
Vendas da regional do Rio
Grande do Sul da Sonda
Procwork, empresa que
retorna após um ano fora da
operação.

●Ganemaxx –A Gamemaxx,
publicadora nacional de jogos
online, contratou Mariana
Schwarz como coordenadora
de Marketing. Mariana
Schwarz atuou na agência
Tenda Digital, onde atendeu a
clientes como Toyota, Phillips,
Brastemp, Cannon.

†Paramais informações,
acessewww.ae.com.br.
Colaborações podem ser
enviadas para o seguinte
e-mail: paulo.fortuna@grupoes-
tado.com.br

Paulo Fortuna

Asagências reforçamseus qua-
dros.NaPublicis, Andrei Croisfelt
assumiu a diretoria do grupo de
contas responsável pelo atendi-
mento doCitibank eCredicard. Ele
trabalhou, por sete anos, naAlmap
BBDOepassou pela LeoBurnett,
Loducca, Famiglia, e Carillo Euro
RSCG.AGiovanni+Draftfcb São
Paulo contratou cinco profissio-

nais para as áreas de atendimen-
to, planejamento emídia: Alessan-
draBaptista (ex-HowStuffWorks/
Londres) comogerente deContas;
VivianCecco (ex-NeogamaBBH)
comoexecutiva deContas; Denize
Pacheco, (ex-MPM) como coorde-
nadora deMídia, Thiago Ferreira
(ex-AgênciaClick) comocoordena-
dor de pesquisa demídia eRafael
Camilo (ex-Fischer+Fala!) como
assistente de planejamento. ●

BAPTISTÃO

Agências reforçam quadros
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