
ou Enviar C.V. para: selecao@idiosconsult.com.br

ASSISTENTE ADM COML
Sal. + VT e VR. Necess. Superior completo em Marketing, Com.
Exterior ou ADM, exp. na área de inform., hardware e ter conhec.
intermediários no Excel.
ASSISTENTE ADM COMPRAS
Sal. + VT e VR. Necess. superior completo em Com. Exterior, exp.
na área de inform., compras e import. de inform., inglês fluente.
ESTAGIÁRIA DE ARTE
Fem., sal. + ajuda de custo, perspectiva de crescimento.
Necessário cursando o último ano, residência próximo Vila
Olímpia.
ESTAGIÁRIA DE PUBLICIDADE 
(Atendimento)
Fem., Salário + Ajuda de Custo. Necess. cursando 5° semestre 
em diante.
OPERADOR DE LOJAS
Necess. conhec. em fast-food (gerente, encarregado, sub-geren-
te) na área de alimentos, 2° grau compl., disponibilidade p/ via-
gens, trabalho aos sábs./ Dom. e fers. Sal. + todos os benefícios.

Interessados comparecer a R. Antônio Carlos, 328 - Cerq. Cesar
(próx. ao Metrô Consolação) F.: (11) 3171-1899

AUX. DE FATURAMENTO
Necess. conhec. na áres de alimetos, controle de 
entrada e saída de notas fiscais, controle de estoque, etc.
Exp. mín 1 ano comprovada e 2° grau compl. Salário + 
todos os benefícios.
VENDEDOR PARA 
ÁREA DE INFORMÁTICA
Necess. conhecimento atual em hardwares.
Exp. em lojas de informática
200 VAGAS OPERADOR DE 
TELEMARKETING RECEPTIVO 
Com ou sem exp. c/ curso superior(faculdade) cursando 
ou completo. Para Manhã/Tarde ou Noite. Sal. + benef.

Inscrições: de 04 a 17 de março
de 2005, pela Internet, no

endereço eletrônico
www.conesul.org

ou em qualquer um dos
32 postos da rede de escolas

de informática
SOS Computadores.

Salário Inicial: R$ 1.239,83
Taxa de Inscrição: R$ 8,00

Realização: Fundação Conesul
de Desenvolvimento

Concurso Público para
Agente de Segurança

AGENTE DE
SEGURANÇA

ASS. VENDAS/MARKETING
Multinacional Americana seleciona Assistente de
Vendas/Marketing de Campinas e região, com
experiência em vendas de máquinas e equipa-
mentos industriais, contato com clientes, dinâ-
mica, usuária pacote Office e desejável inglês.
Enviar CV para rh_manager@yahoo.com.br

ASSISTENTE COMERCIAL
Transportadora procura profissional: 22/26 anos,
dinâmico, c/espirito de liderança, disponibilida-
de p/viagens, veículo próprio e em boas condi-
ções. Desejavel exper. em vendas. CV p/: Trans-
portadora - a/c Dep Pessoal - R. Maestro Gabri-
el Migliori, 465, CEP 02712-140 -Limão- SP/SP

CONSULTORES DE VENDAS
Formação Univer., comunicativo e dinâmico, ex-
per. comercial, veic próprio. Ganhos acima $3.
000. CV sigla CON/182 A/C deste jornal

Requisitos
- Experiência de 5 anos em venda de serviços e projetos de T.I.
- Carteira ativa de clientes na Grande São Paulo consumidores
de serviços de Tecnologia (cabeamento, help desk, vídeo con-
ferência, outsourcing, alocação de mão de obra, gerenciamen-
to de projetos, desenvolvimento de sistemas)
- Necessário ter firma aberta e condução própria
Obs. : Executivos aposentados com contatos de alto nível serão
muito bem-vindos

Oferecemos
• Política de comissionamento extremamente agressiva
• Adiantamento por pedido aprovado                                     

A Genesys Tecnologia atende empresas de médio e grande
porte em todos os segmentos da tecnologia. Somos uma
empresa dedicada à gestão de Serviços e soluções em
Infraestrutura de T.I. Selecionamos profissional autônomo
(pessoa jurídica) para:

Consultor(a) Vendedor(a)

Representante de Vendas

Enviar C.V. com o código “Vendas” para
contato@genesystecnologia.com.br

(Tecnologia da Informação)

EMPREGOS

Anuncie neste caderno

Velhos moldes de ensino
não criam novos líderes

Estamos imersos em intensas
mudanças sociais, políticas, tec-
nológicas, econômicas e cultu-
raisqueestão transformandonos-
sasociedade.Noambientedasor-
ganizações (que precisam com-
preendereseadaptar rapidamen-
teeconstantementeparasobrevi-
ver), busca-seumnovo perfil pro-
fissional, composto por indiví-
duos que sejam, mais do que
bons técnicos e administradores,
também líderes criativos, inova-
dores e colaborativos.

Reunir todas essas competên-
cias é o grande desafio do mo-
mento para os executivos e para
as instituições de ensino, treina-
mentoequalificação.Para seche-
gar a esse nível, é necessária uma
quebra de paradigma em relação
à forma como as pessoas enca-
ram o aprendizado e como as ins-
tituições encaram o ensino.

Para os profissionais, a ima-
gem de que o auto-desenvolvi-
mento está relacionado apenas
aosconhecimentos técnicos ege-
renciais precisa dar lugar a um
conceito holístico de aprendiza-
do. Ou seja, de que, junto com o
lado racional, ligado ao hemisfé-
rio esquerdo do cérebro (relacio-
nado ao objetivo e analítico) é es-
sencial também desenvolver o
emocional, ligado ao hemisfério
direito (subjetivo e intuitivo).

Em relação às instituições, o
desafio está em criar novos con-
ceitos, metodologias e ferramen-

tas que extrapolem o modelo ex-
positivo-analítico (ou seja, o das
“salas de aula”) e agreguem no-
vas formasdeaprendizadoeaqui-
sição de conhecimento.

Uma experiência instigante
nesse sentido vem sendo realiza-
da na Suécia. Batizada de Treina-
mento Ativo-Reflexivo, essa no-
va forma de aprendizado reúne
aulas tradicionais com medita-
ção, exercícios de integração ao
meio ambiente e jogos empresa-
riais. O objetivo é estimular o de-
senvolvimento de todas as capa-
cidadespotencialidadesdo indiví-
duo, tanto as relacionadas à ra-
zão quanto à emoção, o tangível
e o intangível, o concreto e o abs-
trato,oóbvioe osutil e, principal-
mente, a relação eu-tu.

Um dia de treinamento ativo-
reflexivo (geralmente realizado
em um ambiente totalmente no-
vo para os participantes) começa
com exercícios de meditação, vi-
sualização criativa e respiração
para melhorar a memória, redu-
zir os níveis de estresse, aumen-
tar a auto-estima e a concentra-
ção. Segue-se a isso a parte ativa
do treinamento, uma série de
exercícios lúdicos em que as pes-
soas são estimuladas a usar to-
dasassuascompetênciasdepon-
tacomocomunicabilidade, toma-
da de decisão, administração de
tempo, gerenciamento do estres-
se, aprender a aprender e apren-
der a ensinar, com todo o seu po-
tencial.

Porseu lado,os jogosempresa-

riais proporcionam aos alunos a
oportunidade de aprender fazen-
do, a forma mais efetiva de auto-
conhecimento, pois trabalha o la-
do esquerdo e o direito do cére-
bro de forma harmoniosa. Ao fim
de cada jornada (que dura um dia
inteiro)volta-se ao intangível.Re-
tomam-se os exercícios de con-
templaçãoe introspecção; osalu-
nos são levados a refletir sobre
as atividades realizadas e discutir
suas experiências e emoções
com os outros participantes.

Os treinamentos realizados
até agora com esse novo concei-
to tem demonstrado resultados
expressivos.Pormeiodeummer-
gulho no intangível, temperado
com os confrontos trazidos pelos
desafios simulados do cotidiano,
as pessoas não só aprimoraram
suas competências como tam-
bémdescobrirampossuemdeou-
tras habilidades até então ador-
mecidas.

A experiência sueca deve ser
imitada e aperfeiçoada dentro
de pouco tempo em outros paí-
ses, pois abre um novo campo
de desenvolvimento e treinamen-
to profissional que, como já foi
dito no início, vem a atender a
uma necessidade das pessoas,
das organizações e da própria so-
ciedade. E com toda a sua rique-
za cultural e étnica, tem-se no
Brasil excelentes condições pa-
ra adotar esse conceito e utilizá-
lo em sua plenitude.

*Ana Lúcia de Mattos de San-
ta Isabel é consultora e pesqui-

sadora do Instituto Avançado
de Desenvolvimento Intelectual

(INSADI) e pós-graduada em
Administração de Recursos Hu-
manos pela Universidade Fede-

ral do Paraná - UFPR/FACE –
e-mail: ana.lucia@insadi.org.br

INÊS MIGLIACCIO

●●●Interchange - André Gibrail,
ex-Citibank e Atento, comanda a
nova área de Serviços.

●●●Inova - Alexandre Alvim assu-
miu o comando das operações
para a América Latina.

●●●Lan Professional - Fábio Bena-
ti assumiu o cargo de gerente de
produtos da marca Enterasys Ne-
tworks.

●●●UL do Brasil - Edson Gonçalo
é o novo engenheiro de proje-
tos.

●●●StorageTek - Márcio Venzi é o
novo consultor para desenvolvi-
mento de negócios.

●●●Tecnoset - Mauro Dryzun é o
novo Supervisor Comercial.

●●●LogicaCMG - Vancrei Oliveira
é o novo diretor de Vendas e Ma-
rketing para a América do Sul

●●●QAD Brasil - Isabel Farincho
assumiu a a Direção de Vendas e
Operações.

●●●White Propaganda - José Ma-
nuel Selmer, Henrique Mazzi e Ra-
fael Guedes para equipe de cria-
ção.

●●●SPCVB - Toni Sando é o novo
diretor executivo do São Paulo
Convention & Visitors Bureau.

●●●Embraco - A Empresa Brasilei-
ra de Compressores elegeu Enrico
Zito para o cargo de diretor de Re-
lações com Investidores.

●●●Bandeirante Energia - João

José Gomes de Aguiar é o novo
diretor presidente, no lugar de Joa-
quim Silva Filipe, que irá exercer
novas funções em Portugal.

●●●RGE - A Rio Grande Energia
(RGE) aceitou o pedido de renún-
cia do diretor de Operações da
companhia, João Alfredo Spada.
O diretor-presidente da RGE, Sid-
ney Simonaggio, passou a exercer
cumulativamente o cargo de dire-
tor de Operações.

●●●ANTF - A Associação Nacional
dos Transportadores Ferroviários
elegeu Elias David Nigri para a pre-
sidência, no lugar de Guilherme
Laager, diretor da área de logística
da Companhia Vale do Rio Do-
ce.

●●●The Global Consulting Group -
Valter Faria é o novo diretor para
América Latina.

●●●SolidWorks Corporation - Mar-
cos Xavier Benjamin será respon-
sável direto pelo gerenciamento
das revendas e ampliação dos
negócios no Brasil.

●●●Integration - A consultoria de
São Paulo, que investiu US$ 1 mi-
lhão em seu programa de interna-
cionalização, abriu uma filial na
Cidade do México. Três executi-
vos estarão à frente das opera-
ções da nova unidade: o engenhei-
ro civil Luis Vidal irá gerenciar a
área de Supply Chain e os admi-
nistradores de empresas Marcos
Novoa y Novoa e Rodrigo Okubo
comandarão, respectivamente, as
áreas de Mercado e de Infra-Estru-
tura.

C Colaborações podem ser envia-
das para ines@agestado.com.br

OPINIÃO

Ana Lúcia de Mattos*

ALTO ESCALÃO
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