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Mais informações

MBA
Ibmec lança curso na
área de finanças
O Ibmec Online (www.ibme-
conline.com.br), ensino à dis-
tância do Grupo Ibmec Educa-
cional, lança seu MBA focado
em Finanças. O curso, que pode
ser feito a partir de qualquer
lugar do Brasil, tem carga horá-
ria de 420 horas e inicia-se em
25 de junho. O público-alvo são
profissionais na faixa de 30
anos, com formação em áreas
como engenharia, administra-
ção de empresas, economia e
marketing, que buscam conheci-
mentos adicionais para atuar
como administradores de cartei-

ra, gestores de fundos de pen-
são, executivos financeiros de
grandes corporações ou para
oferecer serviços da área de con-
sultoria em investimentos ou
auditoria. As inscrições seguem
até 18 de junho, no site www.ib-
meconline.com.br.

FORMAÇÃO
Profissionalizante
de bartender
BaresSP está com ins-
crições abertas para o
curso de bartender
para iniciantes. O cur-
so tem duração de 12 ho-
ras e aborda desde a história
das bebidas até o manuseio e a

prática de confeccionar os drin-
ques. Um dos diferenciais do
curso, o BaresSP também dispo-
nibiliza o certificado do curso
em inglês, ideal para quem dese-
ja estudar ou trabalhar no exte-
rior. Para mais informações, os
interessados devem ligar para
(0--11) 3253-7148, ou entrar em
contato por intermédio do

e-mail: curso@baressp.
com.br ou, ainda, aces-

sar o site www.baressp.
com.br.

TRAINEES
Whirlpool L. A.

seleciona jovens
A Whirlpool Latin America está

com inscrições abertas para o
Programa de Trainee 2011. Para
participar, o candidato precisa
ter se formado entre 12/2008 e
12/2010, nas seguintes áreas:
vendas, administração, psicolo-
gia, direito, manufatura, tecno-
logia, marketing, finanças, logís-
tica e suprimentos, entre ou-
tros. O objetivo do programa,
segundo a empresa, é atrair, re-
ter e desenvolver jovens talen-
tos que tenham potencial para
atuar como líderes na organiza-
ção, no curto e médio prazos.
Para se inscrever, os interessa-
dos devem acessar o endereço
eletrônico www.whirlpool.com/
jovenstalentos. O prazo termi-
na dia 24 de junho.

PESQUISA
Mercado de trabalho
tem mais vagas
De acordo com pesquisa da con-
sultoria em Recursos Humanos,
Ricardo Xavier, mais vagas fo-
ram abertas em abril. Na compa-
ração com o mês de março, o
aumento de vagas foi de 14,14%.
Segundo o levantamento men-
sal realizado pela empresa, fo-
ram ofertadas 2.723 novas opor-
tunidades no último mês. Sen-
do que 66,87% dessas vagas soli-
citavam fluência ou conheci-
mento em algum idioma. Com-
parado ao mesmo período de
2009, houve um aumento de
46,9% na exigência de algum

idioma no currículo. O inglês é
a língua mais exigida, com
29,97%.

LANÇAMENTO
CEO escreve livre
sobre liderança
O CEO da Syngenta Europa,
África, Oriente Médio, América
Latina e Brasil, Maércio Rezen-
de, está lançando o livro Juntan-
do as peças – Liderança na práti-
ca. Uma abordagem integrada
sobre os fatores fundamentais
da liderança na governança cor-
porativa. Ele traz a ótica de um
experiente líder de sucesso rela-
tada em livro.

AAmbev criou, em
2006, o programa
Donos da Ambev,
que tinhacomo obje-

tivo unir todas as culturas dos
Países nas quais a marca está
presente. “A intenção do pro-
jeto é também mostrar os
exemplos de funcionários mo-
delos em outros países”, afir-
ma o gerente de Desenvolvi-

mento de Gente do programa,
Thiago Lopes Porto.

Para ser “dono da Ambev” é
preciso que o funcionário seja in-
dicado por outros profissionais.
Segundo Porto, para isso, é preci-
so que o selecionado preencha
os requisitos de acordo com os
princípios da empresa, que es-
tão divididos entre sonho, cultu-
ra e gente. “O empreendedoris-

mo sempre foi uma característi-
ca muito valorizada pela empre-
sa. O programa contribui para in-
centivar, por meio de histórias
de pessoas comuns que fazem,
porém, a diferença no dia a dia.”

Os escolhidos participam de

uma convenção que ocorre
anualmente com toda a direto-
ria da empresa, em que a história
dos “donos” é contada.

Homenagem. Além disso, os
profissionais recebem uma ho-

menagem de colegas de trabalho
e familiares. “Os novos ‘donos’
ganham um vale-treinamento
que pode ser um curso de idio-
ma, pós-graduação, MBA, que te-
nha como meta o desenvolvi-
mento profissional e pessoal.”

A Ambev conta com mais de
40 mil funcionários em vários
países do mundo. Só no Brasil
estão concentrados 26 mil. Nes-
ses quatro anos de existência do
programa, 40 funcionários já fo-
ram nomeados donos da Ambev.

O gerente corporativo de con-
troladoria, Sílvio José Moraes
foi um deles. Há 21 anos na em-
presa, Moraes foi escolhido em
2008. “Nem sabia que havia sido
indicado. Descobri no dia da con-
ferência, no meio de 500 pessoas
presentes.”

Indicado pelos colegas, Mo-
raes afirma que em todas as suas
ações pensa primeiramente no
interesse da empresa. “Analiso a
situação a médio e longo prazos.

Um resultado, para ser real-
mente bom, tem de funcionar
lá na frente, não adianta so-
mente dar um jeitinho.”

Segundo Moraes, após ser
escolhido como dono da Am-
bev, a responsabilidade só au-
mentou. “Todos os dias me co-
bro para mostrar que ainda fa-
ço por merecer o título.” Uma
das maneiras é nunca se con-
tentar com os resultados:
“Tento melhorar, porque
sempre é possível.”

Conforme define Moraes,
ele se sente “dono da empre-
sa” todos os dias. “ Tenho au-
tonomia no meu trabalho pa-
ra escolher o que julgo ser o
melhor para a companhia”,
conta Moraes.

Outro ponto fundamental,
segundo ele, é a interação
com as outras áreas. “Tenho
ciência do planejamento dos
setores e tenho liberdade pa-
ra opinar.” /J.P.

PAINEL DE ESTÁGIO PARA DEFICIENTES
Administração de empresas, economia,

direito, contabilidade, psicologia, peda-

gogia, direito, estatística, engenharia

da computação, sistemas da informa-

ção, ciências da computação. Formação

entre 12/2011 e 6/2012, em Osasco, em

todas as áreas corporativas da instituição.

Benefícios: auxílio-transporte, chance de

prorrogação ou efetivação. Sigla: DAN/Bra

Engenharia elétrica. Formação entre

12/2011 e 6/2012, para trabalhar na zona

leste, na área de manutenção. Os benefí-

cios são: refeitório no local, assistência

médica e odontológica e vt. Sigla:

73528/ANG

Direito. Formação: 12/2011. Para trabalhar

na Vila Olímpia, na área jurídica. Os benefí-

cios são: vt, vr, assistência médica e odonto-

lógica. O requisito é ter inglês avançado.

Sigla: 95326/LI

Psicologia. Formação entre 12/2010 e

12/2011. Para trabalhar na zona oeste, na

área de RH. Os benefícios são: vale-trans-

porte e restaurante no local. O requisitos é

ter inglês intermediário. Sigla: 61887/ANG

Administração, publicidade e propagan-

da e marketing. Formação entre 6/2012 e

12/2012. Para trabalhar na zona sul, na

área de trade marketing. Os benefícios são:

vt, vr, assistência médica e odontológica e

convênio farmácia. O requisito é ter inglês

intermediário.

Sigla: 99470/PRI

Tecnologia em informática, sistemas

de informação, ciência da computação.

Formação entre 12/2010 e 12/2011. Para

trabalhar na Granja Viana, na área de T.I.

Os benefícios são: vt e vr. O requisito é ter

conhecimentos avançados em informática.

Sigla: 93961/DAN

Estímulo

PERFIL

● Administração
Empresa do Parque Ipê oferece
estágio para estudante de admi-
nistração de empresas. Benefí-
cios previstos na Lei de Estágio,
além de assistência médica, ces-
ta básica, possibilidade de pror-
rogação e também efetivação.

● Técnico em eletrônica,
eletrotécnica e
mecatrônica
Empresa da Freguesia do Ó ofe-
rece estágio para estudante de
técnico em eletrônica, eletrotéc-
nica ou mecatrônica. Benefícios
previstos na Lei de Estágio,
além de vale-transporte.

● Pedagogia
Empresa da Barra Funda ofere-

ce estágio para estudante de
pedagogia. Os benefícios ofereci-
dos estão previstos na Lei de
Estágio, além de assistência
médica e restaurante no local.

● Direito
Empresa do Pacaembu oferece
estágio para estudante de direi-
to. Os benefícios oferecidos es-
tão previstos na Lei de Estágio,
além da possibilidade de prorro-
gação.

● Administração
Empresa da Cerqueira César
oferece estágio para estudante
cursando administração de em-
presas. Os benefícios ofereci-
dos estão previstos na Lei de
Estágio.

PARA CONCORRER ÀS VAGAS, CADAS-

TRE-SE EM WWW.CIEE.ORG.BR. ATENDI-

MENTO AO ESTUDANTE, TEL. (0--11)

3046-8211; ATENDIMENTO A EMPRESAS,

TEL. (0--11) 3046-8222.

Como tratar a empresa
como se fosse sua
Há funcionários que só ficam satisfeitos no trabalho tomando para si os
desafios da empresa. São os chamados intraempreendedores

JOSÉ LUÍS DA CONCEIÇÃO/AE

JOSÉ LUÍS DA CONCEIÇÃO/AE

Programa já elegeu
40 “donos” da
Ambev desde 2006
Projeto une culturalmente unidades espalhadas
pelo mundo e estimula empreendedorismo

● Criatividade

● Jogo de cintura

● Comunicativo

● Habilidade para lidar
com pessoas

● Não temer desafios

● Auto-confiança

● Humildade

● Ter visão de negócios

CIEE

Carreira a jato. Tatiana Carvalinha passou de assistente a coordenadora e hoje é gerente

Segundo dados do Sistema de
Avaliação de Rendimento Esco-
lar do Estado de São Paulo (Sa-
resp), realizado em novembro
de 2009, 58,3% dos estudantes
que concluem o ensino médio
têm conhecimento insuficiente
de matemática. O futuro profis-
sional de boa parte desses jo-
vens pode estar em jogo: a habi-
lidade de lidar com números,
cálculos e planilhas, bem como
o raciocínio lógico, são essen-
ciais para diversas áreas do mer-
cado de trabalho. É com o objeti-
vo de auxiliar os estudantes a
terem mais chances de sucesso
em seus programas de estágio
que o CIEE acaba de lançar o
curso à distância de Matemáti-
ca básica I. Com duração média

de sete horas a serem cumpri-
das em até dez dias, o curso
aborda conceitos básicos. Esse
é o 29.º módulo da EaD CIEE e,
a exemplo dos anteriores, é mi-
nistrado gratuitamente a estu-
dantes cadastrados. Aqueles
que não possuem cadastro po-
dem fazê-lo gratuitamente no
site. Os alunos de Educação à
Distância contam com serviço
de monitoria online.

CIEE lança EaD de Matemática
para alunos do ensino médio

Indicado. Colegas elegeram Moraes como ‘dono’ da Ambev

Juliana Portugal

Estar à frente da administra-
ção dos negócios, ser proati-
vo, ter visão geral da empresa.
São as atribuições básicas dos
donos ou presidentes de em-
presas. Não somente deles, po-
rém. Há um grupo de profissio-
nais que também desempe-
nham tais atividades, por pu-
ro espírito empreendedor.

“Eles estão cansados do mun-
do corporativo tradicional e se
voltam para desafios. Agem co-
mo se fossem os próprios donos
do negócio; ficam viciados em
vencer obstáculos”, diz a consul-
tora da Executive Search da Pic-
cini & Fumis Consulting and Ma-
nagement, Flávia Gisela Wahn-
fried. Para o coordenador do cur-
so de MBA Gestão Estratégia de
Negócios da Fiap, Henry Júlio
Kupty, tal comportamento não é
uma estratégia, mas algo natu-
ral. “Eles nascem líderes.”

Ter no sangue a cultura em-
preendedora, segundo Flávia, in-
depende do cargo ou da área em
que o funcionário atue. Afinal, é
possível encontrar empreende-
dores nos mais variados cargos e

áreas. Conforme Kupty, um dos
diferenciais é que, além de inicia-
tiva, são profissionais que sa-
bem como se auto-motivar.
“Eles podem até se frustrar em
algum momento, mas jamais de-
sistem”, diz. Para assumir fun-
ções além do que se espera, os
profissionais empreendedores
contam com o apoio e incentivo
da organização. “Se um funcioná-

rio com esse perfil não encontra
espaço na empresa, parte para a
concorrência ou até abre o pró-
prio negócio”, diz o consultor
João Marcos Varella, da DBM
Brasil.

A gerente de expansão da Sa-
lad Creations, franquia america-
na do ramo alimentício, Cecília
Gonçalves, de 31 anos, fez o pri-
meiro contato com a rede como
consultora. Sua responsabilida-
de consistia em vender a fran-
quia. Acreditou tanto no negó-
cio que se empenhou bastante.
“Vi o potencial da franquia”, diz.

Ela ajudou na contratação de
funcionários, na produção de
eventos, e, como ela mesma defi-
ne, “tinha um pé em cada depar-
tamento.” Ao fim da instalação
da rede, Cecília pediu demissão
da consultoria e se dedicou ex-
clusivamente à franquia, onde es-
tá há dois anos. “Continuo com
o mesmo comportamento, não
trabalho focada somente no
meu departamento.” Além da sa-
tisfação profissional, a recom-
pensa veio no salário. “Ganhei a
confiança e a empresa valorizou
meu trabalho, tanto que, hoje, ga-
nho três vezes mais.”

O cargo de gerente de marke-
ting da distribuidora da SaaS ga-
nhou o complemento “negó-
cios” graças a Tatiana Carvali-
nha. “Quando entrei na empre-
sa, há três anos, minha função
era coordenar as ações de marke-
ting.” Ela foi além. “Nunca fui
quieta, sempre dei minha opi-
nião e a empresa também me per-
guntava.” De assistente, Tatiana

passou a coordenadora, até che-
gar a gerente. O convite para
completar o quadro de funcioná-
rios da distribuidora foi bem pa-
recido com o de Cecília. Tatiana
trabalhava numa agência de pu-
blicidade que prestava serviços
para a SaaS. “Falava quais eram
os melhores caminhos para a em-
presa, que modelo de ações tra-
riam mais resultado.” Com isso,

Tatiana logo recebeu uma pro-
posta de trabalho. “Meu foco es-
tá sempre nos ganhos da empre-
sa.” Estes contribuem para os ga-
nhos de Tatiana. Desde que en-
trou, seu salário aumentou 30%
a cada seis meses. “É um reco-
nhecimento na minha carreira.
Já havia tentado agir assim em
outros empregos, mas não tive
espaço.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 maio 2010, Empregos, p. Ce2.




