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mercado

Área de finanças requer raciocínio e dinamismo
Administradores, contabilistas ou economistas devem ter conhecimentos técnicos que os habilitem a extrair e interpretar informações

U

m profissional
que opta por
atuar na área financeira, seja
diretamente numa instituição
do setor ou no
departamento de uma empresa, deve estar certo de que se
encaixa em algumas características bem típicas exigidas pelo
mercado.
O administrador financeiro
de uma empresa de prestação
de serviços, Ciro Aimbiré de
Moraes Santos, formado em
Administração pela Escola Superior de Administração e Gerência (ESAG), com mestrado
em Gestão Financeira na Espanha (Universidad de Deusto), é
também professor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali)
e, portanto, conhece as exigências do trabalho, lidando com a
dúvida dos alunos em escolher
uma carreira.
"Penso que os estudantes
devem ler bastante sobre a
área em que estão dispostos a
trabalhar”, diz. A leitura, se-

Osvaldo Faria de Oliveira,
professor e auditor fiscal

Fotos Fernando Willadino

competente tomada de decisão
financeira. "O domínio de técnicas matemáticas e estatísticas
também auxiliam na construção de modelos ou no uso de
modelos preexistentes que auxiliam no processo decisório",
diz o auditor, que destaca ainda a importância de manter-se
atualizado.
Quanto às habilidade comportamentais, importantíssimas para qualquer profissional, o mercado quer pessoas
que saibam escutar,rever conceitos, aptos a trabalhar em
equipe e ter a confiança dos
seus pares, além de apresentar
um comportamento equilibrado
e flexível.
Ciro Aimbiré de Moraes Santos é administrador financeiro e
professor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali)
gundo ele, ajuda no conhecimento, na formação, na escrita
e também no raciocínio. “No
dia-a-dia de um administrador
surgem diversos problemas
que precisam de uma solução.
Para isso ele deve aliar a técnica ao bom-senso para encontrar a saída para o problema.”
CAPTADOR DE RECURSOS
Santos afirma que "o administrador financeiro é o responsável pela maximização da riqueza do acionista e, para que
isso aconteça, tem que saber
captar recursos com mínimos
custos e aplicar dentro da empresa em investimentos (estoques, máquinas, clientes, entre
outros) que produzam a máxima rentabilidade".
Para o professor de administração financeira da Univali e
auditor fiscal de controle exter-

no, Osvaldo Faria de Oliveira,
um bom profissional, seja qual
for a área em que atue, precisa
desenvolver dois tipos de habilidades: as técnicas e as comportamentais. "No profissional
de finanças o raciocínio lógico é
uma das principais, assim como o gosto pela matemática.”
O ideal, segundo Oliveira, é que
aquele que pretende trabalhar
na área financeira tenha habilidades técnicas que o avalize a
tomar decisões acertadas de investimento e financiamento.
CONHECIMENTO
O administrador, contabilista ou economista deve dominar
conhecimentos contábeis e econômicos, que os tornem capaz
de extrair informações dos ambientes interno e externo da organização, já que a boa informação é insumo essencial à

FAMILIARIDADE
COM NÚMEROS
Na empresa Leme Investimentos, por exemplo, são contratados graduados nas áreas
de Economia e Administração
e, segundo o diretor Ricardo
Giovenardi, busca-se identificar
profissionais com habilidades
no trabalho com números e
cálculos, além de facilidade em
ler e interpretar textos. Não há
necessidade de vivência no setor financeiro, pois a empresa
prepara "em casa" os colaboradores contratados, mas a familiaridade com os mecanismos da economia e o mercado
de capitais, facilitam o processo.
"Graças ao desenvolvimento
tecnológico o mercado financeiro está cada vez mais dinâmico, por isso os profissionais devem estar preparados para ler,
interpretar, prever ou projetar o
reflexo das notícias em tempo
real para a economia", acredita
Giovenardi.

Habilidades essenciais ao profissional da área financeira
• Conhecer bem o mercado financeiro e as diversas
fontes de financiamento para poder minimizar os custos de captação de recursos;
• Outra função primordial é o planejamento. Administrar o dia-a-dia resulta
em planejar bem o caixa da
empresa. Para tanto, é preciso 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 necessidades de caixa do diaa-dia;
• Domínio de informática, principalmente de planilhas eletrônicas;
• Aptidão para analisar e
extrair informações das demonstrações contábeis da
organização (evolução e volume das receitas e despe-

sas da situação patrimonial);
• Aptidão para analisar o
contexto econômico em que
a organização está inserida,
como o nível de emprego e
de renda da comunidade, a
situação dos mercados concorrente e fornecedor;
• Saber identificar cenários econômicos vindouros;
• Dominar conhecimentos matemáticos, como a

montagem de expressões algébricas e o cálculo de funções;
• Ter conhecimentos estatísticos relacionados à
probabilidade, média, desvio-padrão, coeficiente de
variação.

Fontes: Ciro Aimbiré,
Osvaldo Oliveira e
Ricardo Giovenardi
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