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A festa da Páscoa é tempo de estender os braços, abrir o coração. Um 

tempo para se doar, receber e partilhar! É, sobretudo, um tempo para 
contemplar o Amor do Ressuscitado! 

Páscoa, ressurreição do sorriso e da alegria de viver. Ressurreição da 
vontade de ser feliz.  

Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, por obra da Graça de Deus, para 
nos ensinar a vencer os nossos piores defeitos e ressuscitar as maiores virtudes 
sepultadas no íntimo de nossos corações. A sepultura está vazia. É vida nova, 
esperança e luz! É fraternidade, encontro e comunhão. É presença de Cristo vivo. 
 

 

 
As notícias que circulam nos meios de comunicação tanto on-line como 

off-line procuram retratar a realidade social, política e econômica em que 
vivemos. O que vemos e ouvimos, nos deixa tristes, escandalizados com tantos 
desmandos e escândalos. A impressão que dá é que não tem mais jeito, não há 
solução. Ou nos tornamos corruptos, ou não teremos sucesso na vida, não 
seremos bem sucedidos. As imagens e notícias nos tornam medrosos e 
incapazes de acreditar que um novo mundo com pessoas justas que procuram 
viver o direto não vale a pena.  

 
A Páscoa na Ressurreição de Jesus Cristo, todos os anos, vem nos 

lembrar e recordar que na fé, na esperança e caridade, uma nova sociedade é 
possível. Não basta apenas acreditar nesta verdade, é preciso vive-la.  

 
Somos desafiados a deixar o comodismo da incredulidade, e sonhar com 

a esperança ativa. Uma fé viva que vê para além da tragédia e da realidade 
imediata. Ou seja, olhar para a família como berço onde nasce a vida que é 
cuidada com amor de pai e mãe, zelo de jardineiro. Apostar numa escola capaz 
de construir conhecimento, e que tira de dentro de cada criança e jovem aquilo 
que há de melhor e prepara cada um para ser sujeito e protagonista da sua 
história. Olhar para além dos muros da minha igreja, respeitar as diferenças e 
rezar o que temos em comum.  

 
Enfim, Pascoa é tempo de permitir Deus operar as maravilhas um dia 

semeadas pelo Criador em cada criatura. 
 
Em nome da ESIC Business e Marketing School, desejo aos discentes, 

docentes, colaboradores, egressos da IES e familiares uma Páscoa com alegria e 
paz. 

 
Ari João Erthal - Diretor ESIC Brasil 

 

 

  

 

 

 

 

 
VISÃO 

Desenvolver, por meio do ensino e 
incentivo à pesquisa, o conhecimento 
e a cultura, promovendo a formação 
integral do ser humano e de 
profissionais comprometidos com o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento 
da sociedade. 

 

MISSÃO 

- Formar profissionais capazes de criar 
empresas e organizações e 
desempenhar nelas, com total 
responsabilidade, eficácia e eficiência 
no trabalho de gestão – em qualquer 
nível – em qualquer área de atividade. 
 

- Difundir, na sociedade, uma cultura 
orientada aos valores éticos e de 
racionalidade nos negócios, criando 
canais de comunicação entre o mundo 
acadêmico e empresarial e 
impulsionando a vocação empresarial 
de nossos alunos. 
 

- Fomentar a pesquisa científica e 
técnica na Administração de Empresas 
e no Marketing, não só por meio de 
incentivo aos trabalhos desenvolvidos 
na Escola, mas também por meio da 
difusão do pensamento de ações de 
pesquisa na sociedade como um todo. 

 

 

 

Acesse também on-line:  

www.esic.br/informativo 
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 ESTAMOS PELA METADE DO SEMESTRE 

Nosso boletim informativo é, até certo ponto, pretensioso. Vida na ESIC. Vida, sim. E quanta vida! E que 
vida. Não vida boa! Vida intensa. Muita vida. Alunos animados. Alunos com dificuldades. Alunos com 
reclamações (onde não as há?). Alunos dispostos. Enfrentando estudos. Elaborando projetos. Dirimindo 
dúvidas. Levantando dúvidas.  

 O filósofo René DESCARTES (1596-1650) dizia: “Cogito, ergo sum” = “Penso, logo existo” ou, então, 
“Dubito, ergo cogito, ergo sum” = “Duvido, logo penso, logo existo”. 

 Os professores e as professoras têm a tarefa de provocar os alunos a pensarem, a duvidarem. A 
dúvida “quer” ser resolvida. Para isso, é preciso pensar. Mesmo que estejamos em cursos significativamente 
técnicos, como Curso de Administração, Curso de Gestão Comercial, Curso de Gestão Financeira (repleta 
de disciplinas exatas como matemática, matemática financeira, estatística etc.), o mercado e a sociedade 
são compostas por pessoas. E a característica diferenciadora das pessoas de outros seres é sua 
racionalidade, é sua capacidade de pensar. 

 A tarefa própria dos cursos é de formar profissionais que saibam tratar, lidar com pessoas. Os 
grandes administradores hoje esperam que as instituições de educação forneçam ao mercado, antes e 
acima de tudo, pessoas. Pessoas com valores, com ética, com sabedoria. Não bastam as informações. É 
preciso que as pessoas sejam sábias, tenham sabedoria. 

 As empresas buscam ambientes humanos. Pessoas não são fabricadas. Não são construídas. 
Pessoas nós nos tornamos na medida em que e por que nos relacionamos com outras pessoas. Quando os 
contatos com outras pessoas provocam modificação do comportamento, quando há interação, estamos 
nos tornando pessoas. O bom vendedor é aquele que sabe tratar os outros como pessoas. Aquele que 
respeita os outros como pessoas. 

 Tudo isso pode parecer “conversa para boi dormir”, mas é a tendência que parece prevalecer hoje. 
Somos pessoas e queremos que os outros nos tratem como pessoas. Respeitem nossos valores, nossa ética, 
nosso jeito de ver e viver e ser. 

 A arte ou a ciência primordial parece ser: nós administrarmos a nós mesmos, administrar a nossa 
vida. É uma baita tarefa! Mas, damos jeito. 
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PROF. DR. REMONATO DOA LIVROS  
 

Já anunciamos em o no.  40 de VIDA NA ESIC que Professor Roberto Remonato defendeu tese de 
doutoramento e foi aprovado. Tendo em vista os estudos e a elaboração da tese, Prof. Remonato comprou 
diversos livros. Uma vez defendida a tese, os livros usados para a finalidade estão sendo doados por ele para 
a Biblioteca da ESIC. São todos livros de alta qualidade. Até o momento doou em torno de 70 exemplares. 

 Os professores e os alunos podem dispor de textos atualizados e úteis para os estudos e as pesquisas 
acadêmicas. 

 Queremos agradecer muito ao Prof. Roberto pelo gesto de doação e pela doação em si. Isso 
demonstra a percepção que o professor tem da importância e do significado dos livros para uma sólida 
formação acadêmica. 

 Sabemos que os livros hoje são relativamente caros. Dispor deles para a comunidade acadêmica é 
uma demonstração de desprendimento ao mesmo tempo que de valorização do material útil para aulas de 
outros professores.  

 Parabéns, Prof. Dr. Remonato e muito agradecidos, em nome da ESIC. 

 

 

TESE DE DOUTORAMENTO – Prof. Dr. Remonato 
 

Título da Tese: “Inovação e desempenho: a relação entre empresas inovadoras e desempenho 
econômico-financeiro”.  

 A base do capitalismo é motivada pelas inovações, que mantêm o sistema em constante 
movimento. Se não inovarem, as empresas não introduzem novos produtos, serviços ou processos. Com 
isto, a capacidade de gerar e acumular capital de uma economia tende a se reduzir. Como consequência, as 
empresas tenderão a desaparecer do mercado e a região ou o país perderá a dinâmica do desenvolvimento 
econômico. 

 Ao longo do tempo, a inovação tem sido percebida como uma atividade envolvendo atores quase 
que inteiramente individuais, incluindo empresas e inventores. Tem sido percebida, também, como um 
processo linear começando com pesquisa fundamental, passando pela pesquisa aplicada, pelo 
desenvolvimento, pela prototipagem, pela produção piloto e chegando, por fim, à produção contínua por 
meio da difusão de novos produtos e processos no mercado. Nos últimos anos, o foco dos indicadores de 
controle e competitividade das organizações tem-se movido dos ativos tangíveis, como máquinas, prédios, 
veículos etc., em direção a aspectos intangíveis, como capacidade de inovação, conhecimento, habilidades 
de negociação, localização geográfica, produtividade, qualidade, dentre outros itens. 
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 A tarefa de medir os ganhos obtidos com uma inovação é árdua e, na maioria das vezes, complexa. 
Além dos ganhos explícitos, uma inovação pode apresentar uma série de ganhos implícitos que, 
eventualmente, podem proporcionar vantagens e diferenciais maiores. As empresas podem medir apenas 
a geração de caixa ou o retorno financeiro de suas inovações, ou podem medir tudo, criando indicadores 
sem uma lógica ou objetivo bem definido. Enquanto medir apenas o resultado financeiro, é perigoso, pois 
revela somente o momento atual, sem preocupação com a continuidade do processo de inovação. Medir 
tudo demanda grande esforço na geração de indicadores e resulta em perda de tempo e de produtividade 
com informações inúteis que, muitas vezes, mais confundem que auxiliam. 

 Atualmente, as empresas não estão apenas interessadas na inovação por si só. O que elas 
perseguem é crescimento lucrativo – um equilíbrio eficaz entre o compromisso com os clientes e as 
empresas existentes e o investimento adequado em renovação. O objetivo da presente tese foi investigar a 
relação entre inovação e desempenho. Para isso, aplicou-se o modelo proposto por Linder (2006) às 
principais empresas inovadoras do Brasil, com selo ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras) e com ações comercializadas na BM&BOVESPA, para 
confirmar se há posição favorável em uma escala de crescimento rentável para as empresas mais 
inovadoras. Este modelo apresentou ser mais completo, abrangente e passível de ser aplicado dentro da 
indústria ou entre indústrias, no sentido em que classifica a empresa em relação a seus pares e lança uma 
visão sobre o passado – por meio da utilização de dois  indicadores com retrospectiva histórica (crescimento 
nos lucros e crescimento das receitas), e sobre o futuro – utilizando um indicador com perspectiva futura  
que não é contabilizado por resultados operacionais atuais e representa a expectativa do mercado quanto 
ao desempenho da empresa no futuro (crescimento de valor futuro). Além disto, correlaciona a capacidade 
de inovação de uma empresa diretamente com a escala de crescimento rentável e  consequentemente com 
o seu desempenho. 

 Como conclusão, confirmou-se que diferentemente das métricas de inovação da 4ª. geração, 
atualmente utilizados pela academia e pelo mercado, o posicionamento das empresas pode variar quando 
colocadas em uma escala de rendimento crescente. 

 A tese expôs e comprovou um problema crítico encontrado na academia e no mercado: a falta de 
indicadores de controle e competitividade que permitem aferir os ganhos efetivos não sé em aspectos 
tangíveis mas também, e principalmente, os aspectos intangíveis. 

 Esta tese foi aprovada no dia 02/03/2015, para obtenção do Grau de Doutor no curso de Pós-
graduação em Administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR), pela seguinte banca 
examinadora:   

Profa. Dra. Ana Paula Mussi Szabo Cherobim – Orientadora e Presidente da Banca – PPGADM-UFPR. 

Profa. Dra. Sieglinde Kindl da Cunha – Examinadora/UP-PR 

Prof. Dr. José Augusto Giesbrecht da Silveira – Examinador – USP 

Prof. Dr. Walter Tadashiro Shima – Examinador / PPPP-UFPR 

Prof. Dr. Marcos Wagner da Fonseca – Examinador / PPGCONT-UFPR  
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 VISITA DE COMISSÃO DO MEC 
Nos dias 23 e 24 de março, estiveram na ESIC, para uma visita no local, os Professores Ivo Elesbão e João 
Fernando Marar. 

 Esta visita tem a finalidade de encaminhar o processo para o reconhecimento do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Financeira. Após todo o procedimento, a Comissão reuniu-se com P. Ari, P. Nestor, 
Prof. Alexandre e Prof. Jacir para dar por encerrada a visita. A nós cabe agora esperar pela avaliação escrita 
que eles fazem e encaminham ao MEC e atribuem uma nota de 1,0 a 5,0.   

 De nossa parte, podemos dizer que foi uma visita muito agradável ao mesmo tempo que proveitosa. 
Demonstraram senso profissional e foram de um trato humano muito louvável. Aprendemos com eles. 

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 
 

Queremos chamar à atenção para algumas datas de nosso Calendário Acadêmico 2015/1: 

 Abril: do dia 02 ao dia 05 não há aula (recesso escolar). 
 Abril: nos dias 06, 07 e 08 haverá aula normal. 
 Abril: do dia 09 ao dia 15 – Período de Avaliação Bimestral – A1. 
 Abril: dia 20 (recesso escolar) – dia 21: Feriado (Tiradentes). 

 

 

JOGOS DE EMPRESAS (uma disciplina) 
 

“Jogos de Empresas” é disciplina lecionada pelo Prof. Fabio Kuribara, para alunos que estão 
cursando o último ano do Curso de Administração. Alia o aprendizado teórico, adquirido ao longo dos anos, 
à aplicação em ambientes que simulam uma situação real de uma indústria. 

Equipes de até cinco pessoas são formadas e compostas pelo diretor geral da empresa. A equipe 
composta por: diretor geral da empresa, diretor financeiro, diretor de recursos humanos, diretor de 
produção e diretor de marketing e vendas. As equipes buscam competir entre si para gerar melhores 
resultados para suas empresas. 

 
O jogo propicia a oportunidade de revisar conceitos chaves como o de estratégia de Porter, análise 

financeira do DRE e fluxo de caixa da empresa, estratégias de marketing e vendas aliadas à estratégia da 
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empresa, avaliação de desempenho dos recursos humanos e gestão da cadeia de suprimentos na produção 
dentre outros. 

 
Além da revisão teórica, o aluno pode aplicar na prática o conceito aprendido e verificar os benefícios 

e as consequências de suas decisões. Por meio do relacionamento entre o teórico e o prático, a disciplina 
busca consolidar o aprendizado para que o aluno esteja preparado para sua aplicação no mercado de 
trabalho após o término do curso. 

 
As equipes, no jogo, recebem um aporte financeiro inicial de um grupo de investidores que, em 

contrapartida, fazem algumas exigências às empresas. Ao final do jogo, no final do período letivo, estas 
mesmas equipes apresentam o resultado do seu trabalho aos investidores com uma análise detalhada sobre 
como este dinheiro foi aplicado durante o período e qual o resultado obtido. 

Após receberem o investimento inicial, as equipes precisam montar a empresa do zero, desde a 
construção da planta, contratação de funcionários, definição de salários e incentivos, compra de matérias 
primas até a contratação de vendedores e estimar as vendas. Tudo isso precisa ser feito com controle 
financeiro para que a empresa não tenha problemas em seu caixa e que dê lucro para reinvestimento na 
empresa e no crescimento da produção. 

 
Em um cenário pré-estabelecido, cada departamento da empresa precisa cuidar das variáveis sob 

sua responsabilidade, contribuindo para um bom desempenho geral. 
Cada rodada do jogo equivale a um período fictício de três meses em que produtos são produzidos 

e vendidos, funcionários contratados, benefícios alterados. Como na vida real pode haver problemas, por 
exemplo, greves que afetam o custo do frete e consequentemente a lucratividade do negócio, a equipe 
deverá estar tenta a esses detalhes. 

 
A competição entre as equipes torna o ambiente propício para o aprendizado na prática. As disputas 

tornam o ambiente dinâmico. E, com isso, a atenção aos detalhes e o bom planejamento permitem às 
empresas subir posições no jogo de acordo com o seu desenrolar. 

Com isso, a ESIC busca que seus alunos saiam do curso, mais capacitados e prontos para enfrentar 
os desafios do mercado de trabalho e tenham sucesso em sua carreira profissional. 

 
Texto redigido por Prof. Fabio KURIBARA (professor da disciplina). 

 

CRIAÇÃO DA ACONSEPAR 
 

A sigla ACONSEPAR significa: Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Paraná. No 
dia 26 de março, às 19h30, os membros dos diversos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) do 
Estado do Paraná reuniram-se no Auditório da ESIC para o ato de criação da Associação dos CONSEG em 
âmbito de Estado. 
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Com a presença de representantes dos diversos Conselhos de Segurança de Bairros e Municípios do 
Estado, autoridades de todos os níveis, aconteceu ato de criação da Associação, que teve sua Diretoria 
eleita com caráter transitório, bem como elaborado um Estatuto, igualmente, transitório para que todos 
tenham em mãos um instrumento de trabalho para depois aperfeiçoar o mesmo Estatuto.  

 As reuniões da ACONSEPAR, por enquanto, acontecerão em instalações da ESIC, que coloca o 
espaço à disposição, procurando dar, assim, sua contribuição em prol da segurança dos cidadãos 
paranaenses.
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ESIC PARTICIPA DE EVENTO DO LIDE 
 
LIDE é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em 12 países e quatro 

continentes. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, 
assim como a  defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. 

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e 
internacionais, que promove a integração entre empresas, organizações e  entidades privadas, por meio de 
programas de debates, fóruns e iniciativas de apoio à sustentabilidade, educação e responsabilidade social. 
O LIDE reúne lideranças que acreditam no fortalecimento da livre iniciativa no Brasil e no mundo. 

No dia 26 de março, a Faculdade ESIC participou de um evento de negócios do LIDE em Curitiba, 
com a presença do Diretor Geral, Ari Erthal, do Diretor Acadêmico e da Coordenadora do DAAC, Aline 
Peixer. 

No evento Wine & Business – LIDE e ESIC Business & Marketing School desenvolveu-se o Programa 
Gestão 4x4: Cenários e oportunidades de negócio em 2015 e 2016. 

O Coordenador dos Másters Mbas e Diretor Acadêmico da ESIC, Alexandre Weiler fez um 
agradecimento a todos os diretores e gestores presentes, de modo especial aos grandes mestres do 
programa 4x4, Professores Armando Rasoto, Dante Quadros, José Eduardo Nasser e Rui Sant’ana. 

 

 

EMPRESAS E ALUNOS DE BRUSQUE EM FESTA 
No dia 27 de março, em Brusque/SC, aconteceu cerimônia celebrativa de conclusão de cursos em 

nível de Pós-graduação com a formatura da 2ª. turma do curso Máster em Marketing e Gestão de Negócios 
– GESCO.  

O curso foi uma realização de parceria entre Faculdade São Luiz (Brusque/SC) e a ESIC/Curitiba. O 
Diretor Geral da Faculdade São Luiz, P. Cláudio Márcio Piontkewicz parabenizou os alunos concluintes e 
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agradeceu de todos, especialmente, a presença dos Diretores da ESIC/Curitiba, P. Ari Erthal e Alexandre 
Weiler. 

O Diretor Geral da ESIC/Curitiba cumprimentou a população brusquense, os concluintes, as 
empresas e os empreendedores que confiam na ESIC. 

Na ocasião foi entregue, também, o Prêmio Áster, em sua quarta edição. A Empresa ganhadora 
desta edição do Prêmio Áster foi a Tecelagem Atlântica Eireli. 

A profissional ganhadora do 4º. Prêmio Áster em Brusque foi Elizete de Souza Geanesini Félix. 
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