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PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS 2014.

Tendências estratégicas, financeiras, inovação & capital humano.

Evento que não se pode perder! 

Esta é a frase que resume o significado do evento que acontecerá no dia 05 de novembro, a

partir das 19h30min, no Auditório da ESIC, à Rua Pe. Dehon, 814, no Hauer.

A Live One, em parceria com a ESIC Business & Marketing School transmitirá AO

VIVO pela Internet o evento Perspectivas de negócios 2014 – tendências estratégicas,

financeiras, inovação & capital humano. Neste evento os professores Dante Quadros, José

Eduardo Nasser, Armando Rasoto e Ruy Sant’Ana discutirão sobre os temas relativos às novas

fronteiras da gestão, despertando os executivos a se anteciparem nas decisões, a perceber a

realidade, que está em permanente mudança, e a maximizar o impacto do novo.

Os temas: capital humano, inovação, gestão financeira e estratégia serão

apresentados e discutidos em diferentes dimensões do aprendizado.



Os apresentadores serão:

Dante QUADROS: Psicólogo com especialização em Gestão e Desenvolvimento Organizacional. Mestre em
Administração de Empresas pela UFSC e Doutor em Gestão de Negócios e Engenharia de Produção pela UFSC.
Docente de Pós-graduação e MBAs. Autor de artigos na área do comportamento organizacional e participante de
vários encontros como palestrante.

Armando RASOTO: Doutor em Engenharia de Produção com ênfase em Análise e Planejamento Financeiro.
Especialização em Finanças pela FAE e Universidade Mackenzie. Professor titular das disciplinas de Finanças
Corporativas nos programas de MBA do Ibmec. Instrutor in Company dos Programas Corporativos do Ibmec RJ, FAE
e Universidade Positivo. Professor da UTFPR. Agente autônomo de investimentos e consultor de empresas.

José Eduardo NASSER: Economista, MBA em Gestão de Negócios (Management Service, Disney Institute –
Orlando USA), Mestre em Ciências e Tecnologia da Informação pela UNESP (São Paulo), Pós-graduação em
Marketing pela ESPM, ex-diretor de multinacionais na área de Marketing B to B e Tecnologia da Informação e Sócio-
diretor da E-Corporativa, consultoria especializada em estudos de atratividade de negócios, estratégia empresarial,
branding e educação corporativa. Conselheiro de empresas, é professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas da área
de Estratégia Empresarial, Gestão de Produtos e Marcas e professor de Pós-graduação e MBA da FAE Business
School.

Ruy SANT’ANA: Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal do Paraná, instituição na qual lecionou em
cursos de Graduação e de mestrado pelo período de 30 anos. MBA em Marketing pela ISAE/FGV. Mestre (M.Sc) e
Doutor (Ph.D) pela Colorado State University (Estados Unidos). Atualmente, atua como professor de Pós-graduação
na FAE e na ESIC, e como Diretor Executivo do IES – Instituto Emília Sant’Ana. Funcionário de carreira da Copel de
1972 a 2008, atuando nas áreas de qualidade, assessoria da presidência e como diretor adjunto de Marketing.

Quem quiser participar deste evento deve inscrever-se: www.esic.br

PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS 2014.

http://www.esic.br/


No dia 11 de outubro, representando a ESIC, fizeram-se presentes nas

dependências do 20º. Batalhão de Infantaria Blindado “Batalhão Sargento Max Wolff

Filho”, o Diretor Acadêmico, Prof. Alexandre Weiler, o Coordenador de graduação,

Prof. Jacir Adolfo Erthal e o Sr. Maurício Ritter Mallmann, do Departamento de

Relações Institucionais para receber o Diploma de Amigo do 20º. Batalhão.

A entrega do Diploma é uma forma de reconhecer serviços que a ESIC tem prestado

e, principalmente, serviços de parceria realizados com o 20º. Batalhão de Infantaria

Blindado em benefício da sociedade. A filosofia de administração da ESIC privilegia

atividades e serviços de parceria com outras entidades da sociedade. É atividade de

soma de forças. Uma instituição alimenta outra instituição.

É neste sentido que a ESIC recebeu com gratidão e alegria o reconhecimento por

parte dos dirigentes do 20º. BIB e se coloca à disposição para continuar a atividade

de parceria buscando conseguir resultados que beneficiem a todos.

ENTREGA DE DIPLOMA DE AMIGO.



Aconteceu, no dia 17 de outubro, das 9h às 21h, a FEIRA DE EMPREGOS E ESTÁGIOS DA ESIC. 

Foi um a atividade realizada em parceria com o Banco Nacional de Empregos (BNE – www.bne.com.br). 

Participaram da Feira as seguintes empresas: 

WIZARD

ESPRO (Ensino Social Profissionalizante) 

RH CENTER  (Investimento em pessoas – resultado para sua empresa) 

SUPER MUFFATO 

GASPARIM SANTOS (Advogados Associados) 

LUANDRE (Soluções em Recursos humanos) 

REINALDIN CONSULTORIA

BRASIL TELECOM CALL CENTER 

IEL 

LPBK ADVOGADOS 

SOFT MARKETING 

DE BERNT ENTSCHEV (De Bernt Etnschev Human Capital) 

TECNISA 

BANCO NACIONAL DE EMPREGOS (BNE) –

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL (Faculdade Internacional). 

FEIRA DE EMPREGOS E ESTÁGIOS NA ESIC.

Aos participantes da feira foram sorteados:

- uma Bolsa de 50% de desconto para o 1º. semestre/2014  nos 

cursos de Graduação e/ou Tecnólogos;

- quatro módulos de Pós-graduação;

- isenção da taxa do vestibular àqueles que realizaram inscrição no 

dia do evento.

Por parte da ESIC, no Departamento de Oportunidades 

Profissionais, há um banco de dados com oferta e busca de empregos. Se 

alguém tiver alguma necessidade de auxílio nesse sentido pode dirigir-se ao 

Departamento e receberá as devidas orientações da parte da Sra. Vera Lúcia 

(vera.silva@esic.br).

A ESIC, por meio de sua Direção Geral, parabeniza e agradece a 

todas as  pessoas que se envolveram para o êxito da Feira. É mais uma atividade 

de cumprimento da responsabilidade social da Instituição.

http://www.bne.com.br/


FEIRA DE EMPREGOS E ESTÁGIOS NA ESIC.



Quem atua em nível de ensino superior, de modo especial, em cursos na área de administração, tem consciência de quantos conflitos surgem entre

a academia e o mundo do trabalho. Em alguns casos, as empresas chegam a estar à frente da universidade no que se refere a inovações,

tendências de futuro, novas tecnologias. A empresa funciona como locomotiva e os cursos de ensino superior à semelhança de vagões. Quando

deveria ser o processo inverso.

O texto “Geração do diploma” lota faculdades, mas decepciona empresários”

(www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10/131004_mercado_trabalho_diploma...), redigido por Ruth Costas (BBC Brasil, em São Paulo) faz refletir

sobre nossas atividades em sala de aula, especificamente no Curso de Administração.

“Nunca tantos brasileiros chegaram às salas de aula das universidades, fizeram pós-graduação ou MBAs. Mas, ao mesmo tempo, não só as

empresas reclamam da oferta e qualidade da mão-de-obra no país como os índices de produtividade do trabalhador custam a aumentar”.

O mesmo texto comenta: “Na última década, o número de matrículas no ensino superior no Brasil dobrou, embora ainda fique bem aquém dos níveis

dos países desenvolvidos e alguns emergentes. Só entre 2011 e 2012, por exemplo, 867 mil brasileiros receberam um diploma, segundo a mais

recente Pesquisa Nacional de Domicílio (Pnad) do IBGE”.

Rafael Lucchesi, diretor de educação e tecnologia na Confederação Nacional da Indústria (CNI) comenta: “Mas mesmo com essa expansão, na indústria de

transformação, por exemplo, tivemos um aumento de produtividade de apenas 1,1% entre 2001 e 2012, enquanto o salário médio dos trabalhadores subiu 169%

(em dólares)”.

“GERAÇÃO DO DIPLOMA” X EMPRESÁRIOS.

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/10/131004_mercado_trabalho_diploma


A decepção do mercado com o que já está sendo chamado de “Geração do diploma” é confirmada por especialistas, organizações

empresariais e consultores de recursos humanos. “Os empresários não querem canudo. Querem capacidade de dar respostas e de

aprender coisas novas. E quando testam isso nos candidatos, rejeitam a maioria”, conforme o sociólogo e especialista em relações do

trabalho da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Pastore.

“Entre empresários, já são lugar-comum relatos de administradores recém-formados que não sabem escrever um relatório ou fazer um

orçamento, arquitetos que não conseguem resolver equações simples ou estagiários que ignoram as regras básicas da linguagem ou têm

dificuldades de se adaptar às regras de ambientes corporativos”.

O texto é um alerta interessante. Nenhum professor exige demasiado de seus alunos. Ruth Costas ainda chama à atenção sobre as causas

dos problemas e das dificuldades, sobre a postura e experiência e alerta para a nossa “tradição bacharelesca”.

“É bastante disseminada no Brasil a ideia de que cargos de gestão pagam bem e cargos técnicos pagam mal. Mas isso está mudando – até

porque a demanda por profissionais da área técnica tem impulsionado os seus salários”, conforme análise de Gabriel Ricco, consultor da

Câmara Americana de Comércio (Amcham).

“GERAÇÃO DO DIPLOMA” X EMPRESÁRIOS.



MÓDULO INTERNACIONAL + EVENTO 
EUROPEU HOY ÉS MARKETING



VESTIBULAR VERÃO 2014 ESIC

www.esic.br

Curso de Administração

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Comercial

CURSOS OFERECIDOS

Matrículas até 06/12/13 na 01º mensalidade desconto de 50%


