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DICA TRAJETÓRIA

Profissionais
de várias áreas
podem seguir
a carreira
O mercado mostra que não
apenas profissionais formados
em Ciências Contábeis podem
assumir um cargo de con-
troller em uma companhia.
Administradores, engenheiros
e economistas também po-
dem se dar bem na área. “O
importante é que este profis-
sional busque antes atuar com
planejamento financeiro, te-
souraria e outras áreas refe-
rentes a finanças”, diz Patrí-
cia Gibin, diretora financeira
da Fesa, consultoria em re-
cursos humanos. Além da ex-
periência prática, cursos de
especialização e MBA fazem
parte da formação básica do
profissional.

Há uma lista de característi-
cas que podem auxiliar a car-
reira do profissional para al-
cançar a posição de controller
dentro de uma organização.
Ter comunicação clara e obje-
tiva, autocontrole emocional,
gostar de assumir responsabi-
lidades, ter facilidade de anali-
sar dados e ser ligado aos deta-
lhes são algumas delas.

“Um profissional que sabe
colocar sua opinião e viabili-
zar o trabalho dos grupos de
forma coesa e ética é bastante
valorizado no mercado”, diz
Nancy Assad, coordenadora de
Comunicação da Fundação
Instituto de Pesquisas Contá-
beis Atuariais e Financeiras
(Fipecafi). Ter características
comportamentais extremas
como passividade ou agressi-
vidade, por exemplo, podem
prejudicar o desenvolvimento
da carreira. “Hoje as pessoas
são contratadas pelo bom con-
teúdo de seus currículos e de-
mitidas por comportamento
inadequado”, afirma Nancy.

Atuação
O chefe da controladoria pode
atuar tanto na esfera pública,
quanto na privada, embora o
cargo seja menos comum em
empresas de pequeno porte.
Ter conhecimento da área de
atuação da empresa também
pode ajudar. “Algumas em-
presas exigem do profissional
que ele conheça em detalhes o
segmento em que deseja tra-
balhar, mas não há, no mo-
mento, um deles que apresen-
te demanda mais acentuada”,
explica Patrícia. ■ M.C.

Boticário abre inscrições para trainees
Começaram ontem as inscrições para o programa de trainee do grupo,
que podem ser feitas pelo site www.grupoboticario.com.br até 31 de
março. São 23 vagas em diferentes áreas e negócios da empresa.
Apenas graduados entre dezembro de 2008 e julho de 2011 são aceitos
no processo. Os selecionados começam a trabalhar em julho na sede do
grupo, em São José dos Pinhais (PR), ou no escritório da empresa em São
Paulo. A seleção incluirá testes on-line, dinâmicas, painéis e entrevistas.
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