
Mudanças na liderança da
The Global Consulting Group
(GCG): o executivo Valter Fa-
ria passa a ser o novo diretor
para a América Latina da em-
presa, voltada para consultoria
de relações com investidores,
comunicação corporativa e
relações públicas. Faria, que
já ocupou cargos executivos
no Chase Manhattan Bank,
Banco Itaú, Bovespa e Grupo
Rhône-Poulenc, além de ter
montado as empresas Techni-
Com e CorpGroup, desenvol-
verá práticas de comunicação
financeira e relações com in-
vestidores da região.

Com a missão de consolidar a
Inova, empresa de soluções
para comunicação pela Inter-
net, no Brasil e em toda a Amé-
rica Latina, Alexandre Alvim
acaba de assumir o comando
das operações da companhia
para a região. Entre suas me-
tas ainda está levar a marca da
empresa para o mercado norte-
americano. Nos últimos quatro
anos, esteve na Vésper, na
diretoria de banda larga, e tam-
bém já trabalhou na VeloCom,
Nortel Networks no Brasil, Ge-
mini Consulting e Accenture.
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Rosamélia Girão (foto) acaba
de deixar a a direção da área
de relacionamento da Sky para
assumir, a partir da próxima
segunda-feira, todas as opera-
ções da América Latina para a
fabricante de papéis Kimberly-
Clark na área de Family Care.
Ela é mestre em administração
com especialização em Marke-
ting pela PUC/RJ. Anteriormen-
te, atuou também como geren-
te de Marketing na L'Oréal Bra-
sil e no Banco Boavista.

Executiva deixa Sky e
assume diretoria
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A culinária da Itália abre as portas
para os chefs que não falam italiano

ADESÕES – Arnaldo Giannini, diretor da Orbitall, freqüentou em 2002 o curso de PGA, dado em duas etapas pela Fundação Dom Cabral, em Minas, e pela Insead, na França

Os cursos internacionais para
profissionais já experientes e à
procura de um algo mais para
suas carreiras não são direcio-
nados apenas aos executivo. O
Instituto Italiano de Culinária
para Estrangeiros – Icif, na si-
gla em inglês – já diplomou,
por exemplo, mais de 100 che-

fs de cozinha do Brasil, como
Mauro Maia, dono do restaurante
Supra, em São Paulo.

O curso Master oferecido pela
instituição, pelo qual Maia pas-
sou, tem como foco chefs com
graduação na área ou dois anos de
experiência em cozinhas profis-
sionais.Com oaprendizado na Itá-

lia, Maia conta que pode oferecer
pratos muito mais elaborados, ter
mais confiança e conhecer a fun-
do o que faz. “Aprendi desde fa-
bricação de pães, passando por
massas, peixes, carnes e sobreme-
sas, além de ter tido aulas com
um dos melhores sommeliers da
Europa, Gianni Lercara”, conta.

Ao todo, são seis meses de
curso, dois dos quais na sede
do Instituto, que fica num cas-
telo medieval na região de Pie-
monte. Os outros quatro meses
são de estágios em cozinhas de
renome na Itália. “O Icif nas-
ceu exatamente para preen-
cher a lacuna que era a do chef
estrangeiro que queria se espe-
cializar na cozinha italiana e
não sabia a língua”, diz Paola
Tedeschi, representante do Icif
no Brasil. O preço do curso, no
entanto, é um pouco salgado:
€ 8 mil.● M.F.
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Marina Faleiros

Mesmodepois de concluir cur-
sos de especialização, MBA e
mestrado, ou até mesmo ter
chegado ao topo da carreira,
muitos executivos ainda têm
sede de conhecimento e sen-
tem necessidade de trocar ex-
periências com pessoas no
mesmodegrau. Por isso, a pro-
curapor cursos comooProgra-
ma de Gestão Avançada
(PGA) da Fundação Dom Ca-
bral (FDC), continua em alta e
soma diversos nomes famosos
entre seus alunos, como o
atual ministro do Desenvolvi-
mento, Luiz Fernando Furlan,
e o presidente da Fiat, Cledor-
vino Belini.

“O PGA é uma grife e por
ele passaram muitos executi-
vos que adquiriram posições
de relevância”, conta Ricardo
Pimenta, gerente do programa
PGA, que é feito em parceria
com o Insead, um dos institu-
tos de gestão mais prestigiados
do mundo. O programa é reali-
zado em três etapas: a primei-
ra, de uma semana, é no cam-
pus da Fundação em Belo Ho-

rizonte. As aulas acontecem o dia
todo, inclusive aos sábados, mas
emalgumas noites são feitas ativi-
dades sociais e de integração. De-
pois, os participantes vão para a
sede do Insead, na cidade de Fon-
tainebleau, na França, onde pas-
sam mais de 15 dias tendo aulas
com alguns dos melhores profes-
sores do mundo em gestão. O en-
cerramento do curso acontece no
Brasil, em apenas dois dias, nos
quais a turma apresenta seu traba-
lho de conclusão.

Em2002,ArnaldoGiannini, di-
retor executivo de RH da Orbi-
tall, fornecedora de cartões de cré-
dito, cursou o PGA e gostou de
ter saído um pouco fora da visão
acadêmica americana. “O curso é
compacto e aborda os temas mais
relevantes, como marketing e fi-
nanças, e nos coloca em contato
com o modelo de gestão europeu,
de visão mais humanista”, diz.

Nicésio Cascone, diretor-presi-
dente da fabricantes de tecidos In-
vista, fez o curso no ano passado
e diz ter sido muito interessante
para elucidar questões domomen-
to em que passava na sua empre-
sa, que acabava de ser vendida da
DuPont para outro grupo interna-

cional. “As novidades do curso
são poucas porque o executivo já
está numa idade em que experi-
mentou muito, mas as aulas aju-
dam a recordar e abrir um leque
de diversidade na capacidade de
pensar e trabalhar o stress”, conta.
Ele ainda disse que gostouda mis-
tura do programa brasileiro com
odo Insead. “Dá uma visão multi-
cultural, com professores e am-
biente que propiciam experiên-
cias mais amplas.”

Para o diretor operacional da
Sonae Distribuição, José Dimas
Gonçalves, as aulas consolidaram
suas experiências anteriores e o
ajudaram a somar conhecimento
paradar continuidade à sua carrei-
ra. “O curso tem carga horária pe-
sada e à noite temos de nos dedi-
car a leituras dos textos, mas con-
seguimos fazer uma grande troca
com colegas e professores.”

O PGA, no entanto, utiliza ou-
tra ferramenta de aprendizado
muito importante e que indepen-
de dos professores: o convívio en-
tre os executivos. Para Giannini,
esta troca com pessoas do mesmo
nível hierárquico é produtiva. “O
trabalho em grupo e a convivên-
cia com outros executivos são tão

importantes quanto as aulas
teóricas”, diz. Cascone ainda
diz que as trocas foram boas
até para sua empresa. “Conse-
gui fechar um negócio favorá-
vel por causa do contato que ti-
ve lá”, lembra.

Pimenta ressalta que o PGA
proporciona uma oportunida-
de de reflexão mais profunda
sobre alguns conceitos da ges-
tão empresarial, em pilares co-
mo posicionamento estratégi-
co, finanças, pessoas, marke-
ting e processos. Temas como
internacionalização dos negó-
cios e cultura em processos de
fusão também estão presentes.
“O currículo se renova a cada
ano para atender às mudanças
do mercado empresarial e eco-
nômico”.

De acordo com o gerente
do curso, a busca por progra-
mas de aprimoramento da
FDC vem ao encontro da
grande exigência dos executi-
vos brasileiros. “O executivo
daqui é muito competente e é
desejado internacionalmente,
o que demanda o seu desen-
volvimento e atualização
constantes.”●
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