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Setor de tecnologia investe
em inclusão digital sustentável

Encontro do Sebrae
reúne gestores da
‘economia criativa’

Empresas como a
Microsoft e a Asyst
Sudamerica investem
em capacitação; a Tata
Consultancy Services
faz suas primeiras ações
sociais no País

são paulo

são paulo

Durante a Semana da Inclusão
Digital, promovida anualmente
desde 2001 na última semana de
março, foram divulgados dados
que mostram queainda há muito
a sefazer em prol dainclusão digital no Brasil. Com isto, grandes
playersde tecnologiatêmestabelecido metas para gerar sustentabilidade aosseus negócios,investindocada vezmaisem açõesque
visam a promover acesso à tecnologia e capacitação profissional a
comunidades de baixa renda.
“O desenvolvimento brasileiro
será impactado sem o desenvolvimento de políticas de inclusão
digital”, afirma Celso Fernandes,
coordenador regional do Comitê
para Democratização da Informática (CDI), organização
não-governamental (ONG) idealizadora da semana e uma das
pioneiras em ações deste tipo no
País.
De acordo com o especialista,
cerca de 126 milhões de brasileiros não têmacesso a computadores, nem conhecimentos em informática. “Muitas empresas
acham que a doação é uma contribuiçãosignificativa, maséapenas uma parte. Para contribuir
mais, elas podem investir na ca-

pacitação, no treinamento e em fica emBarueri. Nesse local,a TCS
oportunidades de geração de irá capacitar osalunos escolhidos
renda”, explica o coordenador, para trabalhar na empresa. “A inqueacabade fecharumaparceria tenção é levar o curso a outras
deste tipo com a Accenture, con- unidades da fundação que possultoriade gestão,serviços detec- suem cursos técnicos, em Camnologia e outsourcing.
pinas e Rio de Janeiro. A partir de
Uma outra ação reabril, a metodologia da
cente é a parceria que a
TCS também estará disTata Consultancy Serviponível para os cursos a
ces Brasil (TCS) acaba
distância disponíveis
de fechar com a Fundanos 60mil Centrosde Inção Bradesco para caclusão Digital que a funpacitar os alunos dos
dação mantém com a
cursos técnicos de Inajuda de apoiadores coJoaquim Rocha
formática da instituição
mo Microsoft, Intel e
com conhecimentos
Niit”, relata Nivaldo Marem Tecnologia de Infor- «ANALISANDO AS cuso, gerente do deparmação para, a longo NECESSIDADES DE tamento de Tecnologia
prazo, absorvertalentos INVESTIMENTOS da Fundação Bradesco,
NO PAÍS,
dentro dos quadros da
que investiu R$ 1,5 miCONCLUÍMOS QUE
companhia. “Em nossa
lhão nesta área nos últianálise de investimen- UMA SOLUÇÃO DE mos três anos e está netos no País, concluímos LONGO PRAZO É A gociando com a Braxis e
EDUCAÇÃO»
que uma solução de
a Stefanini a cooperação
longo prazo é a educaemnovos projetosdeinção.É umaáreaque vairepresen- clusão digital.
tar um desenvolvimento sustenA Microsoft, que nos últimos
tável para a empresa, pois une a três anos investiu R$ 40 milhões
oportunidade social, pela forma- em responsabilidadesocial, tamção e geração de emprego, ao bém alinha sua proposta com
nosso interesse em formar a ações deacesso àtecnologia. “Por
mão-de-obra para a empresa”, receber solicitações dos mais diexplicaJoaquim Rocha,diretorde versos tipos na área de responsabilidade social, há dez anos a emRecursos Humanos da TCS.
Sem revelar o quanto está in- presa decidiu investir em seu exvestindo nestas ações, a empresa pertise, que são as áreas de inclupretende capacitar inicialmente são digital, educação, capacitaos 100 melhores dos 250 alunos ção e mercado de trabalho”, conque são formados anualmente textualiza LisaPolloni, diretorada
no curso técnico da Fundação área de Cidadania da Microsoft
Bradesco. A primeira unidade a no Brasil. De acordo com a execuser beneficiada é a do Município tiva, a empresa tem pulverizado
de Osasco, na Grande São Paulo, seu apoio a uma extensa rede de
por ser a que está mais próxima à parceiros, como ONGs, fundafábrica de softwares da TCS, que ções e órgãos governamentais. As

ações envolvem a viabilização de
telecentros em comunidades carentes, capacitação tecnológica
de alunos de escolas públicas, a
promoção de campeonatos de
computação com alunos de escolas técnicas e o desenvolvimento de centros de inovação em
parceria com universidades.
A Asyst Sudamerica, de gestão
e operação de TI, aposta na solidariedade de seus colaboradores
paraminimizar aignorânciadigital.
Francisco Blagevitch, diretor
de Novos Negócios da empresa,
explica como funciona o programarealizado pelaempresa: “Abase é atingir muitas pessoas com
pouco investimento financeiro.
Temos 900 pessoas que ficam espalhadas dentro de clientes e cerca de 200 micros que ficam parados aos finais de semana. Ao invés
de desligarmos os micros, colocamos o local e a nossa infra-estrutura à disposição dos amigos e
familiares indicados por nossos
funcionários, paraa realizaçãode
treinamentos. Eles são oferecidos
por nossos próprios funcionários, voluntariamente, e são destinados a pessoas que não tenham nenhum conhecimento de
informática, nem recursos para
pagar um treinamento. Ao longo
de dois anos e meio, já treinamos
mais de500 pessoas”,explica odiretor.
cynara escobar
Já publicamos 5.000 reportagens sobre

TERCEIRO SETOR
Para mais informações sobre esse tema, use
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A produção, a circulação e o
consumo debens eserviços culturais começaram a ser percebidoscomoum segmentodepeso
na economia das nações já no
pós-guerra. Mas foi apenas na
década de 1970 que se aprofundou o interesse pelo setor de
maior dinamismo na economia
mundial e que tem registrado
crescimentode6,3% aoano,enquanto o conjunto da economia cresce a 5,7%: a economia
criativa.
O segmento possuiainda um
potencial ilimitado de crescimento, pois é independe de recursos esgotáveis e integra o setor de serviços e lazer, cuja projeção de crescimento é superior
à de qualquer outro segmento.
Alémdisso, éum setoraltamente empregador, pois gera vagas
em todos os níveis, com grande
destaque para os de alta qualificação.
Para discutir essas questões e
desenvolver as diretrizes para
2007, será realizado o “I Encontro de Gestores da Carteira Economia Criativa do Sebrae”, em
Salvador (BA).O eventoteve início na quarta-feira (28).
Ontem, segundo dia do evento, após a apresentação do Painel 2006/2007, foi firmada uma
pactuação das agendas operacionais dos projetos com os coordenadores locais. No primeiro dia do encontro, o consultor
deTurismo doSebraeNacional,
Mário Petrocci, apresentou um
panorama do turismo no Brasil.
Ele explicou como algumas
regiões do mundo tratam do se-

tor e mostrou que algumas
idéias podem ser adaptadas à
realidade brasileira como uma
forma de intervir positivamente
na economia. “A integração entre turismo, culturae artesanato
pode mudar a realidade de algumas comunidades”, disse.
Em seguida, a consultora em
artesanato Heloísa Crocco
mostrou os bons exemplos de
projetos de artesanato que incluíram design nas suas produções. Em destaque, a experiência de Maragogipinho, municípioque ficaa cercade 250quilômetros de Salvador, considerado o maior centro de produção
de cerâmica artesanal da Bahia.
O Sebrae tem dado apoio aos
artesãos por meio de diversas
iniciativas que visam melhorar
a qualidade da produção e o
acesso ao mercado. Última palestrante do dia, a assessora do
Ministério da Cultura Paula Porta fez um balanço dos aspectos
que envolvem a cultura na sua
dimensão econômica.
Economia criativa

AEconomia daCulturaabrange
todos os setores que envolvem
criação (artística ou intelectual), assim como os produtos e
serviços ligados àfruição e difusão (museus, turismo cultural,
patrimônio histórico, salas de
espetáculo etc.). O Banco Mundial estima que a Economia da
Cultura responda por 7% do PIB
mundial (2003). Em 1998, o comércio internacionalde produtos e serviços culturais movimentou U$ 388 bilhões.

panoramabrasil

Fonte: DCI, São Paulo, 30 mar. 2007.Carreira&Gestao, p. B3.
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Incor de Brasília decide fechar
as portas e alega falta de verba
Recursos comprometidos e não liberados por
órgão público, além de suspensão do contrato com
a Câmara forçaram a interrupção do atendimento
são paulo

O Incor-DF, em Brasília, começou a fechar suas portas, a partir
de ontem, para atendimento de
consulta em ambulatório e internação eletiva. Pacientes em condições de alta hospitalar já estão
sendo liberados. Serão mantidas
apenas consultas e cirurgias de
emergência e o atendimento aos
25 pacientes, entre adultos e
crianças, que ainda necessitam
de cuidados em internação.
A medida deve-se à escassez de
recursos para manter o hospital
em funcionamento, em conseqüência do não-repasse de ver-

basde parceirosdo projeto,especialmente o SenadoFederal, e, no
caso da Câmara dos Deputados,
quebra unilateral de contrato de
prestação de serviços pelo hospital. A decisão do Conselho Curador da Fundação Zerbini, ocorrida em27 de março, visaa garantir
o atendimento essencial à população de Brasília.
“Comonão temosrecursossuficientes sequer para fechar o
mês, estamos nos concentrando
naquilo que é prioritário para garantir aqualidade doatendimento a pacientes em estado crítico”,
explica Prof. Dr. David Uip, novo

diretor presidente da Fundação
Zerbini — entidade mantenedora do Incor-DF.
Desde que foi instalado em
2004, o Incor-DF consumiu cerca
de R$ 30 milhões da Fundação
Zerbini para sua manutenção,
vindosdo Institutodo Coraçãodo
Hospital das Clínicas (Incor-HCFMUSP), em São Paulo.
Completaram seu orçamento recursos de parceiros e da prestação de serviços ao SUS.
Com a implementação do Plano de Reestruturação Financeira
da Fundação Zerbini, a partir do
segundo semestre de 2006, e a retomada do foco da entidade exclusivamente no apoio ao Incor,
em São Paulo, o Incor-DF teve de
buscar sua autonomia financeira. Desde então, Incor-SP e Incor-DF tiveram sua contabilida-

de e sua estrutura administrativa
definitivamente separadas das
da Fundação Zerbini.
No caminho de sua auto-suficiência, o Incor-DF enfrenta dificuldades no curto prazo para
equilibrar as contas. As dificuldades correm em paralelo ao esforço da atual administração, empossada em 5 de março último,
para reestruturar o hospital, tornando-o financeiramente auto-sustentável. Dados de auditorias em andamento subsidiam o
planejamento da reestruturação
do Incor-DF. Deverão ocorrer
mudanças na gestão e no quadro
de recursos humanos do hospital, entre outras áreas. Contudo,
mesmo para a implementação
desse plano, diz o Dr. David Uip,
são necessários novos recursos.
panoramabrasil
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Terminam hoje as inscrições para
pós nas áreas de gás e petróleo
são paulo

Terminam hojeas inscriçõespara
o Programa Nacional de Mobilização da Indústria de Petróleo e
Gás (Prominp), que oferece cursos gratuitos para as áreas de petróleo e gás.
Estão sendo oferecidas 5,4 mil
vagas, sendo2,6 mil paracargo de
inspetor eas outras2,8 milpara 43
cursos de pós-graduação em Engenharia, em 11 estados. O programa foi criado em 2003 pelo Mi-

nistério de Minas e Energia para
suprir a carência de profissionais
no setor
“Importação”

“Nós importávamos muitas pessoas de países como o México e a
Argentina,já quefaltavamprofissionais qualificados para suprir a
crescente demanda. Uma das
maiores carências era de engenheiros que elaboram projetos
computadorizados em 3D”, ex-

plicou Guilber de Souza, da coordenação executiva do Prominp.
Os cursos de pós-graduação
serão oferecidos em universidades federais e nas Pontifícias Universidades Católicas (PUC).
Na Fundação Getúlio Vargas
estão sendo oferecidos os cursos
de gestão.
Já oscursos de níveltécnico serão dados no Cefet e na Escola
Paulo Souza, que fica na cidade
de São Paulo.

Serviços

Os alunos selecionados receberão bolsas de estudo mensais que
podem ser de R$ 900,R$ 600 ou R$
300. Além disso, eles serão aproveitadospelas empresasfornecedoras de bens e serviços do setor.
As inscrições podem ser feitas
através da Internet até a
meia-noite de hoje no endereço
eletrônico www.prominp.com
br. A taxa de inscrição é de R$ 32,
paraosinspetores,e deR$48para
os engenheiros.
Informações sobre as provas,
marcadas para o dia 15 abril, podem ser obtidas pelo telefone da
Cesgranrio: 0800 701-2028.
panoramabrasil

Notas
VA I V É M

Datasul anuncia nova diretoria

são paulo // A Datasul S.A. , multinacional brasileira de
softwares de gestão empresarial, anunciou a contratação
de Celso de Oliveira como diretor executivo para grandes
contas e governo. A diretoria, recém-criada, será responsável por oferecer atendimento estruturado e dedicado a
clientes de grande porte. A contratação faz parte da estratégia da companhia para ampliar sua atuação no high
end. Oliveira é graduado em Engenharia Mecânica pela
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

panoramabrasil

VA I V É M

Agência Pepper reforça o time

são paulo // A Pepper, agência do grupo Newcom, anunciou ontem a contratação de dois reforços para suas
equipes de atendimento e produção. Karina Cesar, gerente de Atendimento, estava na Eugenio e também trabalhou no Grupo Total e na Sight Momentum. Entre os
clientes que já atendeu estão Monsanto do Brasil e Nestlé. A outra nova contratada é Beatriz Gomes, que será
produtora e já passou pelas agências Sight Momentum e
Banco de Eventos, onde trabalhou para empresas como
Bradesco, GM e Nestlé.

panoramabrasil

