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Os líderes e suas
relações interpessoais
Há anos o homem estuda o homem, e tenta
descobrir a lógica desta máquina complexa

Olá ! Nos últimosdias estive par-
ticipando de vários treinamen-
tos, palestras e fóruns em que o
tema em discussão era Compe-
tências Gerenciais; estavam
presentes vários empreende-
dores,CEOs (nomenclaturapa-
ra presidente, ou executi-
vo-chefe) e líderes em geral.

Dois pontos me chamaram
muito a atenção; o primeiro
ponto foi encontrar líderes que
fazem a diferença em suas em-
presas: vi pessoas extremamen-
te capazes de tomar decisões
que envolviam milhões de dóla-
res em frações de minutos, com
uma segurança e competência
de darinveja a nós,pobres mor-
tais. Foi fascinante vê-los falar
dos seus projetos de expansões
e fusões com uma energia e po-
der que saltava aos olhos, era
contagiante!

O segundo ponto foi consta-
tar que esta mesma segurança
não estava presente quando o
assunto abordado foi Relacio-
namento Interpessoal. Neste
momento percebi até mesmo
uma certa fragilidade desses lí-
deres — não por falta de prepa-
ro, mas sim pela complexidade
do tema. Afinal, há milhares de
anos o homem estuda o ho-
mem, e tenta descobrir qual a
lógica que envolve esta máqui-
na tão complexa. Eu acredito
que ainda precisaremos de mais
alguns milhares de anos para
começarmos a decifrar este
enigma.

Como diria Lao Tsé, “uma
longa viagem começa com um
único passo”, masqual seria este
primeiro passo?

Seria abordarmos otema Re-
lacionamento entre funcioná-
rios? Para muitas empresas este
assunto é um vespeiro em que
todos temem mexer. Todos nós
concordamos com que, uma
vez aberto, ele não poderá mais
ser fechado sem as soluções dos
problemas que ali estão, pois
com certeza virão à tona assun-

tos que, se não resolvidos, irão
influenciar negativamente os
resultados da empresa.

As empresas perceberam há
muito que o maior patrimônio
delas são os seus funcionários,
— oucomo alguns gostamde os
chamar, colaboradores; parece
um chavão, mas não é. Não
adianta apenas mudar a no-
menclatura, se os comporta-
mentos dos líderes são os mes-
mos. Não é incomum um fun-
cionário mudar de empresa até
mesmo por salários menores,
pelo simples fatode não agüen-
tar mais a situação que se insta-
lou em seu departamento.

Como disse anteriormente,
este é um tema bastante com-
plexo e polêmico, mas também
muito interessante e que inter-
fere profundamente nos resul-
tados das empresas. Por isso ele
será abordado nas próximas 3
colunas.

Gostaria de deixar 4 pergun-
tas, que nos ajudaram no enten-
dimento do tema. Ao respon-
der, seja sincero.

- Como é o seu relaciona-
mento com os seus funcioná-
rios?

- Você acredita que eles te
“respeitam” pela sua hierarquia
ou competência?

- Qualfoi a última vezem que
você sentou-se com alguns dos
seus funcionários e de fato ou-
viu algumasugestão de“melho-
ria” sobre o seu comportamen-
to como líder?

- Você fez o que ele te disse?
Para fecharmos anossa colu-

na hoje, deixo uma citação de
um grande líder.

“Aquele que não é capaz de
governar a si mesmo, não será
capaz de governar os outros.”
(Mahatma Gandhi)
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Uso de estagiários cresce com
política de redução de custos
Nova lei deve
impulsionar ainda mais
o número de estagiários
no País; Centro de
Integração Empresa-
Escola vai inaugurar
sede no interior
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Em busca deeconomizar na folha
de pagamentos, cada vez mais
empresas investem na contrata-
ção de estagiários. Entidades lí-
deres em colocação desses estu-
dantes nomercado, comoo Cen-
tro de Integração Empresa-Esco-
la (CIEE) e a Gelre, já sentem os
efeitos da consolidação dessa ati-
vidade no Brasil e projetam cres-
cimento de até 15% em 2006.

“Atingimos a média de 1,2 mil
novos contratos por dia. Nossa
expectativa é de realizar cerca de
200 mil novos contratos até de-
zembro próximo”, relatou Eduar-
do de Oliveira, superintendente
operacional do CIEE.

Para ele, o estágio é uma das
ferramentas maisfáceis eeficien-
tes de preparação profissional,
além de mais prática e econômi-
ca, pois não implica encargos tra-
balhistas e registra um índice de
efetivação posterior de 64%. O
CIEE estima um incremento de
aproximadamente 15% nas con-
tratações de estagiários para
2006.

De acordo com a sócia e advo-
gada trabalhista da Lilla e Huck

em parceria com oCIEE na oferta
de estágio a estudantes dos ensi-
nos médio, técnico e superior.

“Isso será possível com o
acompanhamento mais de perto
da realidade do interior de São
Paulo, cujo surto de desenvolvi-
mento abriu maiores oportuni-
dades de inclusão profissional
para os jovens. A escolha de Bauru
foi estratégica, já que conta com
acesso fácil a um grande número
de municípios paulistas”, ressalta
Oliveira.

A nova Superintendência será
responsável por mais de 600 mu-
nicípios e conta com mais de 37
mil estudantes em programas de
estágio. Na outra ponta, estão sete
mil empresas públicas e privadas,
parceiras do CIEE em programas
de estágio, aprendiz e portadores
de deficiência. “Num raio de 400
quilômetros, concentram-se
60% do PIB nacional. Pretende-
mosagilizar oatendimentodesse
pólo socioeconômico do País”,
afirma o superintendente de
Atendimento aoInterior Paulista,
Luiz Gustavo Coppola.

Ele também antecipa que pre-
tendeabrir novoscampos eopor-
tunidades a milhares de estudan-
tes quequerem e precisamda ex-
periênciaproporcionada peloes-
tágio.

ivo madoglio

Eduardo de Oliveira

Advogados Associados, Maria
Fernanda de Medeiros Redi, este
tipo de contratação traz a vanta-
gemdeo empregadornãotergas-
tos com vínculo empregatício. “A
companhia ainda pode fazer um
contrato que aumente as horas
diárias trabalhadas no
período das férias”, dis-
se Redi.

Para o diretorda Cen-
tral de Estágios da Gelre
e diretor da Associação
Brasileira de Estágios
(Abres), Rossano Lipi, o
estagiário não deveria
ser contratado para tra-
balhar, e sim para exer-
cer, na prática, o que ele
aprende em aula.

“O estudante não es-
tá na empresa para rea-
lizar suas atividades so-
zinho. Ele necessita de
uma supervisão”, afir-
ma Lipi.

Lei do Estágio
AAbrespretende aumentaronú-
merode estágios,noBrasil, deum
milhãoparatrês milhõesdevagas
para estudantes do ensino mé-
dio, técnico esuperior. O aumen-
todeveserdado porumanovalei
que estásendo analisadapela Co-
missão de Educação Permanente
doSenadoFederal. Seaprovada,a
leideve concederincentivospara
que os empresários contratem
mais estagiários.

De acordo com o presidente da
Abres, Carlos Henrique Mencaci,
a lei deve colocar regras claras pa-

ra que o empregador possa con-
tratarsem termedode sermulta-
do pelo fiscal do trabalho.

Hoje, do total de brasileiros de
entre 16 e 24 anos, cerca de 35,1
milhões, 65,3% estão no mercado
de trabalho, mas somente 46,8%

são estudantes. “Há oito
milhões de jovens que
não estudam nem tra-
balham, e cujas famílias
vivem com renda infe-
rior à metade do salário
mínimo. A Abres defen-
de que o estágio é um
ótimo meiode incentivo
para queeles retornemà
vida escolar e conquis-
tem a oportunidade de
construir uma carreira
profissional”, diz Men-
caci.

A Pesquisa Nacional
por Amostras de Domi-
cílios (Pnad IBGE) regis-
tra que, em 2005, a quan-

tidade de desempregados entre
16 e24 anosera quase107% supe-
rior à de 1995. Essa faixa etária
corresponde a mais de 50% do
número total das pessoas que
buscam emprego no Brasil.

Expansão
Na próxima quinta-feira o CIEE
iráinaugurar aSuperintendência
deAtendimento InteriorPaulista,
queterásede nacidadedeBauru,
localizada no centro do estado
paulista. O objetivo do novo pré-
dio é atender com mais agilidade
as empresas, órgãos públicos e
instituiçõesde ensino,queatuam
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Parceria treinará
operadores
turísticos no País

são paulo

Tem início este mês o Programa
de Desenvolvimento Setorial em
Agenciamento e Operações Tu-
rísticas, o Proagência, iniciativa
que visa oferecer treinamento
empresarial a gestores de Agên-
cias de Viagens.

O programa sobre gestão vai
visitar todo o País e será realizado
em três etapas.

O Proagência é uma iniciativa
da Associação Brasileira de Agên-
cias de Viagens Nacional (Abav
Nacional) e do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).

“A partir dos resultados da pes-
quisa do Proagência, divulgada
em outubro do ano passado, or-
ganizamos umcompleto progra-
ma de treinamento para aperfei-
çoar e desenvolver as competên-
cias gerenciais das Agências de
Viagens”, afirma o presidente da
Abav Nacional, João Martins Ne-
to, um dos idealizadores do pro-
grama.

panoramabrasil

são paulo

O FundoNacional deDesenvol-
vimento da Educação (FNDE),
ligado ao Ministério da Educa-
ção (MEC), criou o programa
Caminho da Escola como forma
de ampliar o acesso e a perma-
nência dos alunos da zona rural
nas escolas. A iniciativavisa a fa-
cilitar a estados e municípios o
acesso ao financiamento do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico Social (BN-
DES) paraa aquisiçãode ônibus
escolares e de embarcações no-
vas destinados ao transporte
dos estudantes.

A resolução foi publicada na
quarta-feira (04) no Diário Ofi-
cial da União. De acordo com a
publicação, os recursos pode-
rãoser aplicadospara acompra
de microônibus (23 lugares),
miniônibus (31), ônibus de
transporte coletivo (44) e em-
barcações fluviais com capaci-
dade de até 30 passageiros.

Alegislação possibilitaqueas
autoridades locais escolham
entre as possibilidades de com-
prar um ônibus ou dois microô-
nibus, um microônibus e um

miniônibus, duas embarcações
ou um microônibus e uma em-
barcação. Os estados podem
pleitear até 20 veículos e as pre-
feituras, seis.

agência estado
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Fundo financiará uso
de ônibus na zona rural

Text Box
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