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O programa 
dos 100 dias

Daqui a pouco, em 1º 
de janeiro, a fatura 
começará a chegar 
às mesas dos 5.570 
prefeitos municipais. 

E, claro, com parte 
da conta jogada nos 
gabinetes dos cerca 

de 60 mil vereadores. A 
bacia de água fresca está 
ali perto, permitindo que 
todos possam tomar um 
banho revitalizante nesses 
dias que antecedem o Na-
tal, o Ano Novo e a posse. É 
hora de uma boa reflexão, a 
começar pelas insubstituí-
veis perguntas: 

Por que ganhei, onde 
obtive mais votos, por que 
perdi em determinados 
bairros e regiões, com quais 
demandas e promessas 
assumi compromisso, que 
base política devo montar 
na Câmara de Vereadores, 
qual a verdadeira situação 
do município que vou ad-
ministrar por (mais) quatro 
anos? De pronto, vocês vi-
ram na última linha anterior 
um (mais). Trata-se de uma 
lembrancinha pertinente a 
quem foi reeleito. 

Para muitos alcaides que 
continuarão no comando 
dos municípios, a lógica 
é a de que apenas darão 
sequên cia ao tipo de gestão 
que vinham exercendo. 
Nada mais errado. Nesses 
tempos de extrema ca-
rência e prioridades que 
clamam a atenção dos 
governantes, os modelos 
de gestão precisam ser 
alterados, ganhar um cho-
que de eficiência, receber 
ajustes, melhorar a perfor-
mance geral. Assim como os 
novos, tratem o desafio de 
recomeçar a administração 
com espírito renovado e 
disposição de fazer o me-
lhor em todas as áreas.

É evidente que deve ocor-
rer um espaço de análise, 
estudos, avaliação, ações e 
projetos a serem empreen-
didos, razão pela qual tanto 
se prega um “programa de 
100 dias”. Aceitando-se 
essa ideia, vejamos como 
trabalhar nesse tempo, 
sob a crença de que não 
pode haver paralisação de 
atividades essenciais. Essa 
primeira fase do governo 
tem como foco “a arruma-
ção da casa”, quando se 
faz uma ampla prospecção 
sobre os parafusos e fer-
ramentas que impedem 
o bom funcionamento da 
engrenagem. Hora de tro-
car equipamentos, pessoas, 
métodos.

Mesmo sendo difícil aos 
prefeitos de muitas regiões, 
que ainda praticam a políti-
ca no molde antigo, o bom 
senso aponta para o uso da 
meritocracia, com a dispo-
sição de indicar especialis-
tas, os que dominam bem 
as áreas de conhecimento 
para ocupar cargos-chave 
na administração.

A partir daí, o campo 
das emergências e de alta 
prioridade deve ser ime-
diatamente enfrentado, 
com ênfase para os equipa-

mentos hospitalares, abso-
lutamente imprescindíveis 
nesses tempos medrosos 
da Covid-19. Mesmo que 
a vacina já esteja em uso 
nos primeiros meses do 
ano, a defesa da saúde é 
prioridade máxima. Em vez 
da administração começar 
a construir uma nova, o 
mais prudente é rearrumar 
a casa, mudar o que precisa 
ser mudado.

Revisto o campo emer-
gencial, com um olhar 
acurado para a melhoria de 
todos os serviços públicos 
essenciais, o plano de 100 
dias agora terá condições 
de planejar as ações para 
todo a ano de 2021. Deve-
-se ter em mente a situação 
da economia brasileira, 
que ainda padecerá de 
fraqueza. O secretário-
-geral da ONU, o português 
Antonio Guterres fez grave 
alerta, semana passada, ao 
considerar que o mundo 
viverá no próximo ano a 
mais dura recessão desde 
a II Guerra Mundial. E os 
analistas estão refazendo 
suas projeções dentro de 
uma diminuta margem de 
crescimento.

Obras de médio e lon-
go prazos só devem ser 
iniciadas caso haja recur-
sos. Nada de esqueletos 
e elefantes brancos. Essa 
imagem de coisas não con-
cluídas é uma mancha na 
imagem do governante. Sob 
os horizontes de escassez 
e, ao mesmo tempo, sob 
olhar mais crítico do eleitor, 
o governante haverá de se 
desdobrar para produzir 
programas baratos e cria-
tivos. O investimento no 
treinamento de quadros, a 
melhor preparação do fun-
cionalismo são programas 
que darão grandes resul-
tados até no médio prazo.

É claro que o prefeito 
não deve esquecer de fazer 
política. A boa política, não 
a politicagem. Nesse senti-
do, insere-se a articulação 
com a bancada legislativa, 
com formação dos apoia-
dores da administração e 
o compromisso de todos 
de trabalhar em prol dos 
programas de alto teor para 
a comunidade.

Já a articulação social 
– o contato estreito com 
as entidades e as organi-
zações e suas lideranças 
civis – também se enquadra 
no programa de governo, 
eis que a tendência para 
os próximos tempos é a 
governança participativa, 
quer dizer, a voz do povo 
fazendo-se ouvir na con-
dução municipal.

Dessa forma, o governan-
te atravessará, sem impac-
tos negativos, os ciclos de 
crescimento, maturidade 
e clímax que o tornarão 
respeitado e até admirado. 
Agora, se não fizer uma boa 
lição de casa, antecipará a 
fase perigosa de uma admi-
nistração, que é o declínio.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
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UFSCar tem inscrições abertas para Master in 
Business Engineering

@O curso de especialização Master in Business Engineering (MBE) 
do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) está com inscrições abertas para formação de nova turma, 
com início no primeiro semestre de 2021. O MBE tem por missão 
fornecer ampla formação baseada em conhecimentos das áreas de 
Gestão, Negócios e Engenharia a partir do uso de ferramentas e 
técnicas analíticas para que se possa melhorar as operações internas 
e externas das organizações. A grade curricular inclui disciplinas 
como Gestão de operações, Cadeia de suprimentos, Fundamento do 
Seis Sigma, Estatística aplicada, Ferramentas da qualidade e Análise 
de custos. O corpo docente é formado por professores doutores 
da UFSCar, além de especialistas e profissionais com reconhecida 
competência no setor. Podem se inscrever formados em nível Su-
perior que desejam aumentar sua empregabilidade incorporando 
novos conhecimentos de práticas de gestão aliadas a conhecimentos 
técnicos para a resolução de problemas e tomada de decisões. As 
inscrições devem ser feitas pelo site www.mbe.ufscar.br até o dia 10 

de fevereiro de 2021. As vagas são limitadas e o processo seletivo é 
composto por entrevista com os candidatos.

Fatec abre inscrição para vestibular com 320 
vagas em 5 cursos superiores gratuitos

@A Faculdade de Tecnologia “Victor Civita”, do Tatuapé, em 
São Paulo-SP, está com inscrições abertas até 15 de dezembro 

(3ª feira) para o vestibular do primeiro semestre de 2021. Estão 
disponíveis 320 vagas distribuídas em cinco cursos superiores tecno-
lógicos - todos gratuitos, incluindo uma novidade: o curso de Gestão 
Empresarial na modalidade Ensino A Distância (EAD). Por força 
da pandemia do Novo Coronavírus e o necessário distanciamento 
social, a seleção está sendo feita por meio da análise do histórico 
escolar – ou seja, sem a necessidade de prova presencial ou online. 
A taxa de inscrição é R$ 39. Os cursos da Fatec Tatuapé têm ênfase 
nas áreas de Infraestrutura e Construção Civil. Reconhecidas pelo 
Conselho Estadual de Educação, as graduações ainda contam com 
registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
(www.vestibularfatec.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Mentores de negócios crescem em 
média 19% ao ano; aponta pesquisa

Antes dos mais de 30 mil profis-
sionais intitulados Mentor(a) 
de Negócios irromperem no 

Brasil, segundo dados recentes da 
Associação Brasileira dos Mentores 
de Negócios (ABMEN) na plataforma 
LinkedIn Brasil, o primeiro “mentor” 
surgia no imaginário da antiga região 
da Jônia — atual território da Turquia.

Foi através das epopeias do jônico 
Homero (928 — 898 a.C.), no épico 
“Odisséia”, que o personagem Mentor 
ganhava significado e posteriormente 
definição nos dicionários, remetendo a 
alguém que possua expertise e experi-
ência na arte de orientar. 

Embora o termo “mentor” tenha sido 
cunhado na Grécia Antiga, a profissão 
só se firmou entre as empresas no 
século 20, durante os anos de 1970, 
atendendo pela classificação de “men-
toria empresarial”, conforme atesta o 
documento Um Estudo das Expec-
tativas de Mentores e Mentoreados. 
Aproximadamente meio século depois, 
em 2016, a ABMEN reunia a primeira 
amostra de aproximadamente oito mil 
profissionais no segmento. 

Em 2019 para 2020, no entanto, o 
número de Mentores de Negócios dis-
parou 78% em comparação ao ano de 
2016, saindo de uma amostragem de 8 
mil para 35 mil mentores, ainda segundo 
a Associação Brasileira dos Mentores 
de Negócios. A média de crescimento 
é de 19,5% ao ano, com expectativas 
de expansão a longo prazo.

O aumento da demanda por mentores 
nos negócios é resultado da melhor 
retenção dos colaboradores, atestada 
em 87% dos profissionais que fazem 
programas de mentoria, segundo o rela-
tório Turning the Gender Diversity Dial, 
da Delloite; entre outros benefícios, a 
exemplo da expansão do networking, 
direcionamento de carreira e posicio-
namento de mercado. 

“No processo de mentoria começo 
com um diagnóstico do mentorado – 
negócio ou carreira”, é assim que o 
Relações Públicas e Mestre em Gestão 
e Tecnologia, Rodrigo Almeida dá início 
aos trabalhos como mentor na capital 
da Bahia — Salvador.

“Sigo com um bate-papo (online) 

médica. Embora a profissional tenha 
o conhecimento na área ‘x’, nesse 
caso medicina, ela não sabe quais 
ações de comunicação deve tomar 
para divulgar seu negócio, portfólio 
profissional, construir reputação ou 
promover ações de relacionamento. 
Hipoteticamente ela pode contratar 
uma agência de publicidade, RP ou 
assessoria, mas será que é esse o ca-
minho inicial? Analisar cenários, per-
ceber competências e oportunidades 
e alinhar a expectativa às estratégias 
de comunicação, estão entre os re-
sultados que uma mentoria na área 
de comunicação consegue oferecer”, 
explica. 

Segundo o Mentor em Comunicação 
Estratégica & Criativa, um bom começo 
é recorrer a alguém com expertise na 
área e que trace, oriente, proponha 
ideias e dê um direcionamento para 
qual caminho escolher. Atuando com 
micro e pequenas empresas, profis-
sionais liberais, autônomos ou em 
transição de carreira, o Relações Pú-
blicas traz cases de demandas atuais 
no mercado, como reposicionamento 
de marca, ações de relacionamento 
(influencers, imprensa), lançamento 
de novos negócios e investimentos em 
comunicação.

“Com um investimento mais aces-
sível, já que a aquisição do serviço é 
por hora de mentoria, tenho atendido 
profissionais bem posicionados no 
mercado, mas que não sabem como 
publicitar de forma estratégica sua 
atuação; profissionais em transição 
de carreira; novos empreendedores; 
microempresários e empresas conso-
lidadas que sentem a necessidade de 
se reinventar. As possibilidades são 
diversas e as proposições personaliza-
das, garantindo mais assertividade no 
processo e resultados comprovados”, 
conclui Rodrigo.

Assim como os mais de 35 mil pro-
fissionais inseridos no mercado de 
mentoria, Rodrigo Almeida auxilia 
empresas a invalidarem o prazo médio 
de falência no Brasil: 5 anos, confor-
me estimativas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Além disso, a prática de mentoria vem 
ganhando espaço entre profissionais 
liberais, microempreendedores indi-
viduais (MEI’s) e informais pelo país.

Categoria disparou no Brasil, ampliando a amostragem para 35 mil profissionais.

para identificação em conjunto do 
‘problema’ ou situação a ser traba-
lhada na mentoria; na sequência é 
realizada uma pesquisa técnica sobre 
a demanda para embasar a proposição 
de ações; e por fim o mentorado recebe 
um documento com proposições de 
ações estratégicas e criativas persona-
lizadas. No momento da apresentação 
se consolida a entrega e alinhamento 
de cada passo para o alcance dos 
objetivos e o aconselhamento técnico-
-profissional”. 

Atuando no segmento desde 2015, 
Rodrigo Almeida avalia o mercado atual 
propício às mentorias. Em meio a uma 
das principais crises do século 21, o 
profissional traz a assertividade da ação 
como forma de auxiliar na tomada de 
decisão das mais de 728 mil empresas 
que abriram até agosto no Brasil, evi-
tando o caminho subsequente de outras 
331 mil: o fechar das portas.

“Eu enxergo a mentoria para ne-
gócios e carreiras, seja para grandes 
marcas, profissionais sólidos, micro-
empreendedores ou estreantes no 
mercado, como ‘a mudança de chave’. 
Vou dar o exemplo de alguém que 
está começando um negócio: uma 
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Há dez anos no mercado, a Semantix 
é hoje referência em toda a América 
Latina em Big Data, Analytics e Inte-
ligência Artificial e o seu crescimento 
constante dentro do cenário mercado-
lógico abriu espaço para a contratação 
de diferentes profissionais especiali-
zados em tecnologia.

São mais de 50 vagas para trabalho 
remoto e presencial em São Paulo/
SP. As oportunidades se estendem 

Mais de 50 vagas efetivas para profissionais de tecnologia
um crescimento exponencial. “Temos 
e queremos em nosso time pessoas 
extraordinárias, aquelas que enxer-
gam desafios como oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento 
profissional”, revela Paula Pervelli, 
Head de RH da Semantix.

Os candidatos interessados devem 
acessar a página destinada às vagas, 
dentro do site da Semantix, para se 
candidatar:  https://semantix.gupy.io/

para profissionais de nível pleno ou 
sênior, para áreas de engenharia de 
dados, análise de pré-vendas (comer-
cial), análise de projetos, programação 
Front, arquitetura de Big Data, ciência 
de dados e techs leads.

Com o propósito de impactar bilhões 
de vidas com dados, a Semantix selecio-
na, desenvolve e engaja os profissionais 
que trabalham em seu time para que, 
juntos, possam alcançar resultados e 

Rodrigo Almeida


