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m profissional
que opta por
atuar na áre a f i-
nanceira, seja
diretamente nu-
ma instituição
do setor ou no

departamento de uma empre-
sa, deve estar certo de que se
encaixa em algumas caracterís-
ticas bem típicas exigidas pelo
mercado. 

O administrador financeiro
de uma empr esa de pr estação
de serviços, Ciro Aimbiré de
Moraes Santos, for mado em
Administração pela Escola Su-
perior de Administração e Ge-
rência (ESAG), com mestrado
em Gestão Financeira na Espa-
nha (Universidad de Deusto), é
também pr ofessor da Universi-
dade do V ale do Itajaí (Univali)
e, portanto, conhece as exigên-
cias do trabalho, lidando com a
dúvida dos alunos em escolher
uma carr eira.

"Penso que os estudantes
devem ler bastante sobre a
área em que estão dispostos a
trabalhar”, diz. A leitura, se-

gundo ele, ajuda no conheci-
mento, na formação, na escrita
e também no raciocínio. “No
dia-a-dia de um administrador
surgem diversos pr oblemas
que pr ecisam de uma solução.
Para isso ele deve aliar a técni-
ca ao bom-senso para encon-
trar a saída para o pr oblema.”

CAPTADOR DE RECURSOS
Santos afirma que "o admi-

nistrador financeiro é o r espon-
sável pela maximização da ri-
queza do acionista e, para que
isso aconteça, tem que saber
captar r ecursos com mínimos
custos e aplicar dentro da em-
presa em investimentos (esto-
ques, máquinas, clientes, entre
outr os) que pr oduzam a máxi-
ma rentabilidade". 

Para o pr ofessor de adminis-
tração financeira da Univali e
auditor fiscal de contr ole exter-

no, Osvaldo Faria de Oliveira,
um bom pr ofissional, seja qual
for a área em que atue, pr ecisa
desenvolver dois tipos de habi-
lidades: as técnicas e as com-
portamentais. "No pr ofissional
de finanças o raciocínio lógico é
uma das principais, assim co-
mo o gosto pela matemática.”
O ideal, segundo Oliveira, é que
aquele que pretende trabalhar
na área financeira tenha habili-
dades técnicas que o avalize a
tomar decisões acertadas de in-
vestimento e financiamento. 

CONHECIMENTO
O administrador, contabilis-

ta ou economista deve dominar
conhecimentos contábeis e eco-
nômicos, que os tor nem capaz
de extrair infor mações dos am-
bientes interno e externo da or-
ganização, já que a boa infor-
mação é insumo essencial à

competente tomada de decisão
financeira. "O domínio de técni-
cas matemáticas e estatísticas
também auxiliam na constru-
ção de modelos ou no uso de
modelos pr eexistentes que au-
xiliam no pr ocesso decisório",
diz o auditor, que destaca ain-
da a importância de manter-se
atualizado.

Quanto às habilidade com-
portamentais, importantíssi-
mas para qualquer pr ofissio-
nal, o mer cado quer pessoas
que saibam escutar,  rever con-
ceitos, aptos a trabalhar em
equipe e ter a confiança dos
seus par es, além de apr esentar
um comportamento equilibrado
e flexível.

FAMILIARIDADE 
COM NÚMEROS
Na empr esa Leme Investi-

mentos, por exemplo, são con-
tratados graduados nas áreas
de Economia e Administração
e, segundo o dir etor Ricardo
Giovenar di, busca-se identificar
profissionais com habilidades
no trabalho com números e
cálculos, além de facilidade em
ler e interpr etar textos. Não há
necessidade de vivência no se-
tor financeiro, pois a empresa
prepara "em casa" os colabo-
radores contratados, mas a fa-
miliaridade com os mecanis-
mos da economia e o mer cado
de capitais, facilitam o pr oces-
so.

"Graças ao desenvolvimento
tecnológico o mercado financei-
ro está cada vez mais dinâmi-
co, por isso os profissionais de-
vem estar preparados para ler,
interpr etar,  prever ou pr ojetar o
reflexo das notícias em tempo
real para a economia", acr edita
Giovenard i. 

Área de finanças r equer raciocínio e dinamismo
Administrador es, contabilistas ou economistas devem ter conhecimentos técnicos que os habilitem a extrair e interpr etar infor mações
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m e r c a d o

• Conhecer bem o merca-
do financeiro e as diversas
fontes de financiamento pa-
ra poder minimizar os cus-
tos de captação de r ecursos;

• Outra função primor-
dial é o planejamento. Ad-
ministrar o dia-a-dia resulta
em planejar bem o caixa da
empr esa. Para tanto, é pre-
ciso conhecer técnicas de
gestão de cobrança, políticas
de crédito para evitar ina-

dimplência e ser um bom
negociador na captação de
recursos para suprir as ne-
cessidades de caixa do dia-
a-dia; 

• Domínio de informáti-
ca, principalmente de plani-
lhas eletrônicas;

• Aptidão para analisar e
extrair infor mações das de-
monstrações contábeis da
organização (evolução e vo-
lume das r eceitas e despe-

sas da situação patrimo-
nial);

• Aptidão para analisar o
contexto econômico em que
a organização está inserida,
como o nível de empr ego e
de renda da comunidade, a
situação dos mer cados con-
corr ente e for necedor;

• Saber identificar cená -
rios econômicos vindouros;

• Dominar conhecimen-
tos matemáticos, como a

montagem de expr essões al-
gébricas e o cálculo de fun-
ções;

• Ter conhecimentos es-
tatísticos r elacionados à
probabilidade, média, des-
vio-padrão, coeficiente de
variação.

Fontes: Ciro Aimbiré, 
Osvaldo Oliveira e 

Ricardo Giovenardi

Habilidades essenciais ao profissional da área financeira
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Osvaldo Faria de Oliveira, 
professor e auditor fiscal

Ciro Aimbiré de Moraes Santos é administrador financeiro e
professor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) 
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informe comercial

CURSOS DE GRADUAÇÃO

Curso Superior de Tecnologia
em Finanças
• Universidade da Região de Join-
ville (Univille)
Joinville/SC

Curso Superior de Tecnologia
em Negócios Gestão de Finan-
ças
• Universidade do Planalto Catari-
nense (Uniplac)
Lages/SC

Finanças
• Escola Superior de Educação
Corporativa (ESEC)
São José/SC
• Universidade do V ale do Itajaí -
(Univali)
São José/SC
• Centro Universitário Leonardo
Da Vinci - Uniasselvi

Indaial/SC
• Faculdade do Vale do Itajaí Mi-
rim (Favim)
Brusque/SC

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

MBA - Executivo em Finanças
Empresariais
• Universidade do Oeste de Santa
Catarina (Unoesc)

www.unoesc.br 

MBA em Finanças e Controlado-
ria 
• UCAM MASTER
www.ucam-sc.com.br

MBA Gestão Estratégica de Fac-
toring
• Instituto Blumenauense de En-
sino Superior
www.unibes.com.br

MBA em Gestão Financeira, Au-
ditoria e Controladoria
• MBA em Gestão de Investimen-
tos e Mer cado de Capitais
FGV - Sociesc
www.unica.br/fgv-sc/_br/

Fonte: 
Site do INEP - Instituto Nacional

de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira
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