
G
erente Regional do Com-
per, Rodrigo Costa, 31 anos, 
nasceu em Campo Grande 

(MS), onde sempre morou. Até os 
12 anos, viveu em uma fazenda na 
companhia dos pais. Depois, foi 
para a cidade e, para sobreviver, 
trabalhou como servente de pedrei-
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adolescência. O trabalho pesado 
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que nunca lhe faltou. Muito menos 
apoio dos familiares para seguir e 
procurar o melhor caminho. Em 
1997, entrou para o ramo supermer-
cadista como empacotador - primei-
ro trabalho com carteira assinada -, e 
a partir daí, deslanchou sua carreira 
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meçaram a aparecer e Rodrigo pôde 
atuar em diversas funções dentro 
do supermercado. Hoje, cursando 
ensino superior em Recursos Hu-
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a mudança de cidade, por causa da 
família. Vindo de Campo Grande 
para Brasília, pela segunda vez, 
Rodrigo é responsável por coorde-
nar todas as unidades do Comper 
no Distrito Federal e em Valparaíso 
(GO). Em relação ao crescimento 
das lojas, é bastante otimista, pois 
conta com uma equipe empenha-
da e motivada para desempenhar 
o melhor atendimento aos clientes. 
Sua aposta para este ano são os no-
vos talentos que estão ingressando 
na rede que, segundo ele, farão toda 
diferença. Prestes a completar 14 
anos de Comper, Rodrigo espera 
continuar contribuindo para o cres-
cimento do grupo. Em entrevista ao 
jornal Alô Brasília, o gerente conta 
)6#4")&"#2%#')%#:,'(;!,%#4!"1'',"-
nal e das expectativas da rede para 
2011.

Jornal Alô Brasília - Quando 
surgiu a oportunidade de trabalhar 
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Coordenador do Liquida DF

ENTREVISTA

De empacotador a gerente regional Nova diretoria da CNDL toma posse 

Sustentabilidade é 
foco de curso on line

Pontos revertidos em abadás

Oportunidade na PwC
LEITURA OBRIGATÓRIA

METRO QUADRADO MAIS CARO DO PAÍS

CRESCE CHOQUES ENTRE AVIÕES E URUBUS NO DF

O Distrito Federal lidera o ranking de preço de 
imóveis residenciais, com o maior valor por metro 
quadrado do país (valor médio de R$ 7.004,00), no 
mês passado. Os dados fazem parte de um índice inédito, cria-
do pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e 
pelo jornal Zap Imóveis.

O número de incidentes envolvendo aviões e 
pássaros em 2010 subiu mais de 40% em compa-
ração com 2009. É o que revela um relatório recém 
divulgado pelo Centro de Prevenção e Investigação 
de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O estudo in-
dica também que o aeroporto de Brasília foi onde esse tipo 
de incidente mais cresceu. Em 2010, foram 53 ocorrências, 
número 10% superior ao do ano anterior.

EXTREMIDADES

NOTAS

Faça Como Warren Buffett – Descubra os Princípios 
de Gestão do Maior Investidor do Mundo

Jornal Alô Brasília

Brasília, 24 de fevereiro de 2011
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Os meses de fevereiro e março eram conhecidos 
por serem de pouco movimento no comércio. 

Então, com o Liquida DF, criamos descontos reais para 
atrair os consumidores.
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Empresarial
Circuito

Antes de iniciar uma carreira é 
preciso avaliar uma série de pon-
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e realização pessoal. Este é um dos 
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da holding americana Berkshire Ha-
thaway (conglomerado multinacio-
nal com participação em empresas 
como a Coca-cola, Gillete, American 
Express e Walt Disney Co.) - apre-
sentados no livro “Faça como War-
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de gestão do maior investidor do 
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Clark, lançado pela editora Lua de 
Papel. Os autores são os criadores da 
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tudos minuciosos sobre todos os in-
vestimentos, processos e estratégias 
23#>)?3@#%"# ."$7"#23#')%#&%!!3,!%#
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quais são, como funcionam e como 
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sional de qualquer pessoa. “Nosso 
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é nosso poder de ganho. Qualquer 
coisa que façamos para melhorar 
nossas qualidades e aumentar nosso 
valor trará recompensas em termos 

de poder real de compra. Se formos 
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jogadores de beisebol ou como as-
sistentes em uma empresa, não im-
porta o que façamos, somos nosso 
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Descubra os princípios de gestão do 
maior investidor do mundo” é um 
guia que apresenta técnicas admi-
nistrativas tanto para principiantes, 
que estão em fase de escolha de car-
reira, quanto para gestores bem es-
tabelecidos, que buscam mudanças 
4!"1'',"$%,'# ',7$,1&%(,-%'8# N'# %)-
tores abordam temas variados sob 
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a escolha da melhor empresa para 
trabalhar, como descobrir um líder, o 
perigo de empréstimos a longo prazo, 
funcionários desonestos, bajuladores, 
como montar a melhor equipe de 
vendas, cortar custos, etc. Por meio 
de conselhos e técnicas valiosas de 
>)?3@/#"'#%)("!3'#(!%*%6#3'(!%(07,%'#
práticas que vão ajudar gestores, exe-
cutivos e funcionários a obter sucesso 
4!"1'',"$%.#3#43''"%./#&"6#,$(37!,2%-
de, inteligência e paixão. 
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A Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) reali-
zou ontem (dia 22)  a solenidade 
de posse de sua nova Diretoria 
Executiva, que exercerá mandato 
no biênio 2011-2013. Foram re-
eleitos para o cargo o presiden-
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vice-presidente, Vitor Augusto 
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Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
Roberto Alfeu Pena. Na ocasião, 
comemorou-se também o aniver-
sário de 50 anos da CNDL.

A FGV Online e o Walmart 
Brasil realizam o primeiro curso 
oferecido em parceria entre as 
duas organizações, intitulado “O 
papel de cada um na sustentabi-
lidade”. Ao todo, já são mais de 
10 mil acessos e 5 mil inscrições. 
Desde ontem (dia 24), também 
estão abertas as inscrições para o 
curso gratuito “Sustentabilidade, 
um valor para a nova geração”, 
segundo da série “O papel de 
cada um na sustentabilidade”. O 
curso - voltado aos professores 
do ensino fundamental - tem o 
objetivo de orientar educadores 
sobre como levar os princípios de 

uma vida saudável à sala de aula 
e ao dia a dia dos alunos. Divi-
dido em quatro módulos, o cur-
so irá abordar o ciclo completo 
de vida dos produtos e fornecer 
instruções sobre como consumir 
de maneira responsável, partin-
do de tópicos como conceitos de 
sustentabilidade, pegada ecológi-
ca, práticas de conscientização e 
a relação entre sustentabilidade e 
consumo.  Com duração de cinco 
horas, o aluno faz o seu próprio 
horário, de acordo com a sua dis-
ponibilidade. O link para realizar 
"#&%2%'(!"#0O#:@4OWWXXXY8Z7-85!W
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Os foliões brasileiros que 
pretendem curtir o Carnaval de 
Salvador têm um motivo extra 
para comemorar. O Multiplus 
Fidelidade acaba de lançar uma 
promoção em parceria com a 
Central do Carnaval. Agora é 
possível trocar pontos Multi-
plus em abadás para blocos e 
camarotes na capital baiana. Ao 
todo, são mais de 30 opções en-
tre eventos em geral. Os resga-

tes podem ser feitos a partir de 
4.300 pontos Multiplus. Basta 
que o participante acesse www.
6).(,4.)'Z,23.,2%238&"685!W&%-
talogoprogramas. O Multiplus 
Fidelidade atua com o conceito 
de rede de empresas e progra-
6%'#23#123.,J%*+"8# R^# %#[3$(!%.#
do Carnaval, parceira da rede, é 
a maior companhia de  entrete-
nimento, eventos, congressos e 
festas do estado da Bahia.

Se você é criativo, curioso 
e tem muita coragem para en-
Z!3$(%!# 23'%1"'/# -^# Z%J3!# 4%!(3#
da equipe PwC, que conta com 
6%,'# 23# S_`# 6,.# 4!"1'',"$%,'#
36#SaY#4%<'3'8#9#1!6%#3'(^#&"6#
inscrições abertas para o Progra-
ma Nova Geração. Serão selecio-
$%2"'# 4!"1'',"$%,'# 4%!%# %()%!#
nas áreas de Auditoria Contábil, 
Consultoria Empresarial e Con-

sultoria Tributária. O excelente 
plano de carreira é um dos maio-
!3'#%(!%(,-"'#4%!%#3$(!%!#$%#1!6%O#
boa parte dos sócios começaram 
como trainee. As inscrições para 
atuar no escritório da PwC em 
Brasília vão até 10 abril por meio 
2"#',(3#4X&8&"6W5!W$"-%73!%&%"#8#
Visite também a página da Nova 
Geração PwC no Facebook e siga 
bc"-%\3!%*+"QX[#$"#dX,@3!8#

na rede Comper?
Rodrigo Costa - Entrei em 1997, 

como empacotador e fui crescendo 
dentro da empresa, aproveitando as 
oportunidades que me foram ofere-
cidas. Exerci várias funções, ao longo 
desses 13 anos, e em diversas áreas.

JAB - Qual o papel de um gerente 
regional?

RC - Coordenar todos os gerentes 
de lojas, nas funções de atendimento aos 
clientes, mercadorias, pessoal e estrutu-
!"#$%&#'("#)$"*+,$-.$/#("*'0"!$"$12.!"341$.$
desenvolver estratégias de melhorias.

JAB - Sempre trabalhou nesse 
ramo supermercadista?

RC - Foi meu primeiro emprego com 
("!5.'!"$2!1/##'16"*$"##'6"-"7$89$"5:1$;9$
13 anos.

JAB# B#Como avalia o desempe-
nho da Regional Brasília em 2010?

RC#B#Muito bom. Fechamos o ano 
com um faturamento 6,3% maior que 
o registrado em 2009. Acredito que esta 
5.6-<6('"$ -.$ (!.#(',.651$ '!9$ (165'6:-
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mais. Em todas as unidades da rede, es-
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Além disso, outro fator que favoreceu o 
bom desempenho de 2010 foi a reinaugu-
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um toque mais moderno, funcional e com 
um projeto arquitetônico diferenciado.

JAB - Qual a sua expectativa de 
crescimento do Comper em 2011?

RC - D!"6-.)$ 21'#$ "$ .,2!.#"$ .#59$
muito otimista quanto a este ano e a 
equipe da regional é muito boa e motiva-
-"7$EF'#5.,$5"*.651#$G:.$%"0.,$"$-'%.!.6-
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ano deles mostrarem o seu potencial. Em 
breve, promoveremos reformas em outras 
lojas e novas inaugurações, gerando em-
prego e renda para o Distrito Federal.

JAB - Como você lidou com a 
mudança de cidade (Campo Grande 
– Brasília)? 

RC - I41$+$ %9('*)$,.F.$,:'51$ (1,$
"$ %",&*'"7$ E,$ !.#:,1)$ +$ 6.(.##9!'1$ 5.!$
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vida pessoal.

Rodrigo Costa 
Gerente Regional do Comper 


