
Administrar é a alma do negócio 
Ediane Merola 
 
Mudar a opção de curso nas faculdades públicas não dá mais tempo. Renan Wandalsen Jorge já 
está inscrito para o curso de administração de empresas nas principais universidades, mas ele 
precisa saber como é o dia-a-dia dos profissionais, afinal decidiu seguir a carreira no mês de maio 
e não teve tempo de pesquisar a fundo sobre ela. Vencedor da promoção Estágio Por Um Dia, o 
aluno do Colégio GPI passou algumas horas com os administradores da Claro, que trabalham em 
áreas como talentos humanos e marketing. Esta última, por exemplo, foi a que mais despertou o 
interesse do estudante. 

 
 
Leia Mais 
 
O dia de Renan 
 
10h30m: - Renan é recebido na área de Talentos Humanos da Claro pela psicóloga Patrícia Alves. 
Ela conta que o departamento de TH, o recursos humanos da empresa, é dividido em nove 
setores. Há administradores em quase todos: no de recrutamento e seleção, treinamento, 
qualidade, remuneração, administração e qualidade. “Os administradores só não costumam 
trabalhar na comunicação interna e na área de relações trabalhistas”, diz Patrícia, acrescentando 
que a estrutura do TH é parecida nas grandes empresas.  
 
11h: - O estudante se interessa justamente pela comunicação interna, coordenada pelo 
engenheiro Pedro Figueiredo. No setor é feita a página da intranet, boletins internos e o trabalho 
de responsabilidade social. “As grandes empresas estão voltadas para essa área. Os próprios 
funcionários atuam como voluntários em projetos”, diz Flávia Constant.  
 
11h30m: - Já no setor de administração do TH, Renan vê uma requisição de material sobre a 
mesa do assistente Leonardo Marinho. “Como você controla isso?”, pergunta o estudante. 
Leonardo explica: “Se precisam de água para os bebedouros, material de escritório ou de limpeza, 
fazem a requisição e mandam para a administração. Os fornecedores são cadastrados. Tenho que 
pedir a eles o que preciso e repasso às áreas. Também controlo o orçamento”. O processo parece 
fácil, mas Leonardo diz que para atuar nessa área é preciso saber usar o Excel, ser bom de 
cálculos e de relacionamento pessoal, para negociar com fornecedores.  
 
11h45m: - Renan chega ao departamento de marketing. O gerente, Carlos Pollhuber, diz que há 
muitos administradores no setor, onde são decididas as ofertas, os tipos de produtos à venda, as 
campanhas de divulgação. Na área de inteligência, a especialista em planejamento, Ana Villanova, 
analisa a concorrência, o perfil dos consumidores, a tendência de mercado, faz previsão de custos. 
Com base nesses dados é que os outros setores trabalham. “Se quero lançar uma campanha, 
primeiro tenho que saber quem é meu púbico naquele momento. Não adianta botar na rua um 
aparelho popular se a demanda é por celular moderno”, diz Pollhuber.  
 
12h: - Ainda no departamento de marketing, Renan aprende que tão importante quanto vender 
um produto é tornar um cliente fiel à empresa. Patrícia Odenbreit cuida da retenção e do 
relacionamento com clientes: “O objetivo é criar ofertas e serviços para estimular o consumo”. Já 
Flávia Leitão é quem cuida das campanhas da Claro. A equipe da empresa geralmente faz o 
briefing do anúncio, decide o objetivo da campanha e repassa para uma agência de publicidade. 
“Eles fazem a campanha e nos enviam para aprovação”, diz Flávia.  
13h: - Renato Morgado, gerente de vendas diretas e indiretas, explica que o objetivo da empresa 
é vender serviço, não aparelhos.“Mas o consumidor hoje é atraído pelo modelo do telefone. Só 
pergunta pela tarifa depois”. Renan entende na prática o que Morgado quer dizer. Os dois visitam 
pontos de venda em Botafogo: “Nas lojas de varejo, os estandes das operadoras ficam lado a 
lado. O consumidor vê primeiro o aparelho. Por isso, passo 40% do meu tempo em campo, 



visitando lojas, verificando se meus displays estão bem localizados. Também tem que ficar de 
olho na concorrência”, diz Morgado.  

 
 
Leia Mais 
 
Antes 
 
Renan, que já quis fazer o curso de engenharia, conta que descobriu a administração de empresas 
em maio, numa palestra sobre carreiras, e gostou. Esta é a opção dele nas faculdades públicas. 
Mas Renan conta que não tem idéia de como é o dia-a-dia destes profissionais e quer descobrir no 
estágio. 

 
 
Leia Mais 
 
Depois 
 
Renan descobre que tem afinidades com o trabalho realizado no departamento de marketing. “É 
tudo diferente do que eu pensava. Gostei muito, é dinâmico. Acho interessante traçar estratégias 
de venda, disputar mercado”, diz o estudante, que confirmou sua opção pela carreira no 
vestibular. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 out. 2005, Megazine, p. 14 e 15. 
 
 


