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Sindilojas e CDL lançam curso no Rio de Janeiro. 
 
O Instituto do Varejo (Ivar), em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município 
do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio) e do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio), 
lançou ontem o MBA Gestão de Varejo. O curso é voltado para profissionais que desejam ampliar 
seus conhecimentos na área, especialmente para ascensão a níveis gerenciais de pequenas, 
médias e grandes empresas. Com duração de 15 meses, o curso dará noções aos alunos de 
conhecimentos importantes para administração varejista como gestão financeira, gestão de 
marketing, recursos humanos, logística, formação de preço e gestão de custos, gerência de 
vendas e técnica de negociação.  
 
O presidente do Sindilojas-Rio, vice-presidente do CDL-Rio e presidente do Ivar, Aldo Carlos de 
Moura Gonçalves, diz que o curso foi criado para preencher uma lacuna apresentada no mercado 
de trabalho de baixa qualificação dos profissionais do varejo. Ele lembra que o MBA é criado em 
um momento importante de mudança no varejo brasileiro, quando as empresas estão em 
processo de alteração de comando e de gestão, com os pais sendo substituídos por seus filhos ou 
passando a direção para as mãos de companhias maiores. "O MBA é um upgrade na carreira de 
qualquer profissional. O mercado precisa de profissionais capacitados para área gerencial e de 
gestão, como chefe de compras, gestores administrativos e comerciais", defendeu. 
 
O coordenador do curso, Paulo Pêgas, explicou que o MBA pretende permitir aos alunos o 
desenvolvimento de suas capacidades e habilidades no entendimento e solução dos diferentes 
problemas do dia-a-dia das organizações, capacitando para o exercício de suas tarefas rotineiras 
como gerenciamento das áreas que compõem a administração de empresas do varejo e busca 
pela melhoria da qualidade pelo foco do cliente. 
 
"Após o término do curso, o aluno estará apto a aplicar novas técnicas de sucesso para a gestão 
de varejo e empregar conhecimentos que possam possibilitar o acesso a cargos de gerência e 
diretoria nas empresas. Além disso, pode apresentar e discutir conceitos e métodos relacionados 
com as diferentes áreas de gestão de negócios, desenvolver os conhecimentos e técnicas 
necessárias a gestão empresarial, proporcionando visão ampla e generalista da administração e 
desenvolver as habilidades necessárias para a tomada de decisão em ambientes de incerteza", 
explicou. 
 
Além do MBA, o Ivar vai realizar cursos de especialização para qualificação dos profissionais com 
nível médio, faixa educacional em que se enquadra a maioria dos empregados do varejo. "O 
desemprego está alto e há forte demanda por parte dos empresários por bons profissionais como 
vitrinistas, caixas e vendedores", afirmou Aldo Gonçalves.  
 
O MBA terá carga horária total de 392 horas/aulas e deve ter de 15 a 20 alunos. O curso é uma 
parceria do Ivar, Instituto de Desenvolvimento Humano e Gestão Empresarial/ Fundação de Apoio 
ao Cefet- RJ (IDHGE/FUNCEFET) e Celera Consultoria. Mais informações podem ser obtidas no 
IDHGE/FUNCEFET, no 0xx-21-2232-1959 e 2232-1244 e no Ivar, 0xx-21-2506-1260/1289/1213. 
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