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O maior percentual é do setor de Serviços, com 86%, seguido por Indústria e Comércio

Empresa segue contratando, diz Pesquisa dci
O panorama das contratações nas companhias
ficou praticamente estável em relação ao mês
anterior e foi superior a igual período de 2006

Pesquisa DCI

Contratações seguem em alta pelo segundo mês
Sua empresa contratou ou manteve estável o número total de funcionários?

são paulo

O número de empresas brasileiras que contrataram em março se
manteve praticamente estável,
revela a Pesquisa DCI. Das 131
empresas entrevistadas, 63% disseram ter contratado novos funcionários, em comparação às
64% do mês passado. A média de
novas vagas também se manteve
estável, com leve queda. A apuração mostra que as empresas aumentaram os seus quadros em
21%, em média, perante a ampliação de 23% registrada do em
fevereiro.
Em relação a 2006, no entanto,
os números mostram uma melhora considerável. Há um ano, o
percentual de respostas afirmativas à contratações foi de 40%,
contra o índice deste ano, de 63%.
Na análise setorial, verifica-se
que o segmento Serviços/Finanças liderou a alta das contratações, com 86%. A Indústria aparece na segunda posição, com 55%.
Em Comércio, o ritmo de contratações é menor que nos demais
setores: apenas 33% das empresas disseram ter ampliado o seu
quadro de funcionários.
A Pesquisa DCI ouviu empresas de diversos setores e segmentos, comdestaque paraIndústria,
com 70% das respostas.
Em segundo lugar está o setor
de Serviços/Finanças, com 26%,
seguido por Comércio, com 3% e
Agronegócio, com 1%.

Na avaliação de consultorias
de Recursos Humanos, os dados
refletem o aquecimento do mercado. “Estamos sentindo um
aquecimento em relação ao ano
passado, as empresas estão colocando um pé no acelerador”, reforçaEline Kullock,presidentedo
Grupo Foco.
Ela ressalta que é preciso diferenciar o que é substituição e o
que é abertura de novas vagas. “O
alto nível de exigência do mercado não permite que as empresas
mantenham funcionários incompetentes em seus quadros”,
avalia a presidente.
Com grande atuaçãono varejo,
o Grupo Foco acredita que ocorrerá um aquecimento este mês
graçasàsvendas doDiadasMães.
“É a segunda maior data para
umagrandevenda evaiaquecero
varejo”, aposta Kullock.
Embora tenha registrado um
pequeno decréscimo nas contratações do mês de março, a Case
Consulting é outra que demonstra otimismo. “Embora haja uma
demora do governo na liberação
de recursos, haverádemanda para todos os setores”, diz Adriano
Bravo, gerente de Recrutamento.
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Base: 3.406 entrevistas com empresários e executivos de março de 2006 a março de 2007
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A miopia de gigantes
dos prêmios sociais
Como as pequenas empresas são
importantes na formação do Brasil

Há uma louvável e importante iniciativa em ascensão no mundo empresarial. Trata-se dos prêmios porações sociais e porpráticas responsáveis,
visando reconhecer as empresas. Tais láureas trazem grandes benefícios à sociedade como um todo. Premiamações e projetos cidadãosdas empresas, estimulando o debate social interno nas organizações,seupapel,e criandoculturaderesponsabilidade social. Mesmo quando a empresa em
questão investe no projeto por razões basicamente mercadológicas, o que não seria o esperado,
nem desejável, mesmo assim, a longo prazo, estimulará internamente a cultura de envolvimento
com a sociedade.
Entidadesprestigiadase depontanasociedade,
como Instituto Ethos, câmaras de comércio americana e alemã, entre várias outras organizações,
têm criado seus próprios prêmios, numa vertente
crescente. Já ressaltados os inegáveis pontos positivos destas premiações,destes reconhecimentos,
cabe agora uma séria ressalva.
A grande maioria das empresas e instituições
que têm criado e concedidoos prêmios tem-se esquecido de lançar um olhar mais cuidadoso para
os pequenos. Explico. Se você, leitor, atentar para
qualquer um destes prêmios de responsabilidade
social perceberá que a maioria dos vencedores são
grandes empresas. A parcela do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional constituídapelas grandes está muito bem representada — ao contrário do que
acontece com as pequenas e médias, que quase
não aparecem nesses rankings. Ao menos não na
proporção em que participam na geração da riqueza em nosso país.
A primeira idéia que vem àmente é que são apenas as grandes as “empresas do bem”. Não quero
me ater a nomes, mas para a maioria de nós é fácil
lembrar nomes de empresas costumeiramente
vencedoras destes certames.
O que estará errado em todo o processo? Será
que as pequenas não são importantes, e muito, na

formação do PIB, da economia, do trabalho deste
nosso povo? São. E muito. E se quiserem verificar,
dêem umachecada nacontribuição daspequenas
para a economia brasileira nos dados do Instituto
Brasileiro deGeografia eEstatística (IBGE),do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), das associações comerciais, da Fazenda, etc.
Por uma miopia de gigantismo, por uma cultura
voltada para as corporações, por uma falta de diálogo com esse fantástico mundo das pequenas
empresas, que toca o dia-a-dia do País, por preguiça organizacional e, por último, talvez por uma
ainda não bem curada obsessão por grandes números, as empresas e entidades concedentes não
olharam com cuidado para esse mundo.
Criaram regulamentos e avaliações voltados
para as grandes empresas. Colocaram todas, grandes, médias e pequenas, no mesmo saco, avaliando pelos mesmos critérios empresas com 50 ou 5
mil funcionários.
Esqueceram talvez do índice mais importante
para avaliar com justiça e equanimidade o compromisso social das empresas: o quociente Ação
Social,que euchamareideÍndice deRelevânciaou
Índice de Comprometimento, que mediria o investimento financeiro e pessoal da empresa em
ações sociais versus seu valor patrimonial, ou movimento de vendas.
Se avaliarmos por esse critério me parece óbvio
que várias empresas de Seus João e Donas Maria
seriam homenageadas, por absoluto mérito, mesmo sem terem equipes de marketing social, escrevedores de projetos, e coisas assim.
Uma notávelexceção emtudo isso,dentro dotime de premiadores, é a Amcham, a Câmara Americana de Comércio. Ela teve a lucidez de separar os
concorrentes em grupos de acordo com o seu tamanho,demaneira aqueaFreeway nãotivessede
enfrentar o Banco ABN na contenda.
Justiça seja feita, seria um admirável e respeitadoconcorrente, masmesmoassim declinamosdo
embate, por absoluta disparidade entre os recursos humanos e financeiros destas duas empresas.
Esperamospoderver osdemaisconcedentesmudarem sua maneira de avaliação.
Para terminar,um último argumento. Paraa pequena empresa, a recepção de um prêmio é combustível de primeira ordem para se fazer mais. O reconhecimento da sociedade tem o poder de estimular o pequeno empresário a se superar, ao lhe
mostrar que suas ações foram muito bem recebidas.Na grandeempresa orecebimento doprêmio
possivelmentenão teriaomesmo poderalavancador. Bola pra frente, empresas concedentes!
Edgar Werblowsky é diretor de ações socioambientais da Freeway e diretor
do Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism
Fonte: DCI, São Paulo, 18 abril. 2007. Carreiras&Gestao, p. B3.
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MEIO AMBIENTE

Basf, fundação e universidade têm
programa de adequação ambiental
Primeira ação da parceria será
realizada em Cooperativa de
Bebedouro, no interior de São Paulo
são paulo // A Basf, a Escola Superior de Agricultura

Luiz Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo,
e a Fundação Espaço ECO estão idealizando o Programa de Adequação Ambiental a fim de promover
readequação de áreas agrícolasde produtores comprometidoscoma novarealidadeambiental,trabalhando de forma consciente para buscar um equilíbrio entre a produção agrícola e as áreas de preservação permanente.
Há20 anos,aBasf deuinícioaoMata Viva,projeto
de recomposição da mata ciliar do rio Paraíba do Sul,
em área situada no seu maior Complexo Químico do
Brasil, localizado em Guaratinguetá.
Desde 1984, este projeto já recuperou 128 hectares, ou seja, 4,5 quilômetros de mata ciliar nas margens do rio.
“A Basf fezsua ‘lição de casa’e o objetivo agoraé levar este conhecimento e a experiência adquirida
dentro da empresa às cooperativas”, afirma José Munhoz Felippe, gerente de Vendas de Produtos para
Agricultura da Basf.
Da última segunda-feira atéhoje aconteceu o pri-

meiro ciclo de treinamentos do programa com técnicos da Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo (Coopercitrus), em Bebedouro.
AEsalq foiresponsável pelacapacitação quetrará
informações sobreas metodologiasde recuperação
ambiental e implementação de áreas de preservação permanente.
Oprograma consisteemtrêsmódulos queenvolvem a parte teórica com conceitos básicos sobre
conservação ambiental, aulas práticas com checagem em campose a elaboração desituações reais de
restauração.
A partir dos conhecimentos obtidos em treinamento, os técnicos das cooperativas auxiliarão os
produtores a implementar os Projetos de Adequação Ambiental,elaborados peloLaboratório deEcologia e Restauração Florestal do Departamento de
Ciências Biológicas (LERF) da Esalq. A gestão administrativa do projeto ficará a cargo da Fundação Espaço ECO, que gerenciará os recursos, além de
acompanhar a implementação das atividades.
“Gerar riqueza quer dizer gerar valor para o nosso
negócio e também para a sociedade e o meio ambiente, gerenciando os impactos que as ações e decisões do negócio causam em todas as partes interessadas”,afirma AnaLuciaSuzuki,gerente deResponsabilidade Social Corporativa da Basf.
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S AÚ D E

Nova Dutra atenderá
caminhoneiros na Dutra
são paulo

O Programa Estradapara a Saúde,
desenvolvido pela NovaDutra
(Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.), em parceria
com a Petrobrás Distribuidora e
Polícia Rodoviária Federal, atenderá os caminhoneiros que passarem pela Via Dutra hoje. Todos
os motoristas poderão fazer exames de saúde gratuitos e aprender sobre qualidade de vida.
“Uma das propostas é contribuir,a médioe longoprazo, paraa
reeducação alimentar dos cami-

nhoneiros e para sua mudança de
hábitos, o que representaria uma
grande conquista social”, afirma
Gilberto Pinheiro, analista de Relações Institucionais da NovaDutra e responsável pelo projeto.
Durante o programa, os caminhoneiros terão à disposição
uma equipe de médicos, enfermeiros, profissionais e estudantes da área de saúde, para realizar
gratuitamente exames de colesterol, glicemia, tipagem sangüínea, medição de pressão arterial,
índice de massa corpórea e teste

de visão. O Programa envolve,
ainda, atendimento odontológico, corte de cabelo, clínica da coluna, vacinação e palestras sobre
DST/Aids.
A PolíciaRodoviária Federalfará palestras sobre direção defensiva.
2006

Os dados de 2006do Estrada para
aSaúderevelam númerosqueindicam tendências. O Programa
verificou que 26% dos motoristas
estavam acima do peso e 11,5% tinhampressão arterialelevada.Os
exames também apresentaram
índices elevados de glicemia
(11%) e de colesterol (11,6%).

panoramabrasil

