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Medo do desemprego

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Congresso debateu diversidade
e inclusão nas empresas

N

os dias 18 e 19 de janeiro, o
Hotel Pergamon Frei
Caneca, na capital paulista,
sediou o 1º Congresso de
Diversidade e Inclusão
Corporativa (CDIC), realização da HR
Academy, divisão da Next Business
Media voltada ao mercado de Recursos
Humanos, com correalização da
ABRH-Brasil.

O encontro, que tem como curador
Reinaldo Bulgarelli, sócio-proprietário da Txai Consultoria, reuniu mais
de 70 profissionais de empresas que
fazem parte do grupo das 500 maiores
e contou com palestras de responsáveis pelas áreas de RH e Diversidade
de empresas como Carrefour, Dell,
Avon, Hewlett Packard Enterprise,
DuPont e Walmart, para falarem de
suas estratégias de inclusão.
Colocar o tema sobre a mesa, diz Bul-

garelli, é o começo para que as empresas comecem a fazer a diferença e
avançar. “Avançar significa se livrar
de tudo o que possa impedir a
instituição de ter acesso a talentos, a
novas perspectivas e ao melhor
entendimento sobre o que pensam e
querem os clientes. Diversidade é
conexão com realidades plurais e isso
ajuda as organizações a serem mais
sustentáveis”, afirma.

Nova jornada

Gustavo Mendes, diretor de conteúdo
da HR Academy, explica que o tema
surgiu de uma demanda do setor: “O
tema vem aparecendo com força nos
nossos congressos há anos e pedia
uma abordagem mais pragmática e
aprofundada, com foco nas boas
práticas já em curso”.

Neste mês, a revista Melhor – Gestão
de Pessoas é exclusivamente digital e
traz na matéria de capa conselhos de
profissionais de Recursos Humanos
para quem quer iniciar a carreira nessa
área ou mesmo para quem já atua nela,
mas quer se reinventar para acompanhar as constantes transformações do
mercado.

Em sua palestra, Jorgete Lemos (foto),
diretora de Diversidade da ABRHBrasil, apontou a necessidade de

SECCIONAIS EM AÇÃO

Seminário na Bahia

entendimento da diversidade como
algo natural e implícito a todos os seres
humanos. “Somos todos diferentes,
seres únicos e originais, mas iguais em
dignidade e direitos”, frisou.

MELHOR

O aplicativo da Melhor está disponível
para plataformas iOs e Android. Ao
baixá-lo, o assinante tem acesso a
100% do conteúdo da versão digital a
partir da edição de setembro de 2016;
já quem não é assinante pode comprar
a revista avulsa.

zação do Coaching no Processo
de Desenvolvimento de Talentos e
Coaching para Pessoas e Organizações. Todos serão disponibilizados gratuitamente em formato
de e-book para os associados da
ABRH-BA.

Ao longo do ano, a ABRH-BA
reúne grupos com diferentes
formações, habilidades e competências para promover debates
sobre diversos aspectos da gestão
de pessoas. Para apresentar os
resultados obtidos por esses
grupos em 2016, na próxima
segunda-feira (30), a associação
vai realizar o V Seminário Grupo
de Práticas de Gestão de Pessoas.

O seminário acontece no campus
da Faculdade Devry – Área 1, em
Salvador, das 9 às 12 horas.

A edição será marcada pelo
lançamento de três livros desenvolvidos a partir dos encontros do
grupo no ano passado: A
Importância da Liderança nos
Processos de Mudança, A Utili-

Mais informações:
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www.abrhba.org.br
Tel. (71) 3341-0877
abrhba@abrhba.org.br

Tel. (11) 3039-5666
www.revistamelhor.com.br
assinatura@editorasegmento.com.br

Os brasileiros continuam preocupados
com a possibilidade de perder o
emprego, segundo pesquisa divulgada
neste mês pela CNI (Confederação
Nacional da Indústria): o Índice de
Medo do Desemprego voltou a subir e
alcançou 64,8 pontos em dezembro. O
valor é 3,6 pontos maior que o de
setembro. Com isso, o indicador
fechou 2016 muito acima da média
histórica de 48,4 pontos. O indicador
varia de zero a 100 pontos e, quanto
mais alto, maior é o medo do desemprego.
“O índice de dezembro é um dos mais
elevados desde 1996, quando a pesquisa
começou a ser feita”, observa Renato da
Fonseca, gerente-executivo de Pesquisa
e Competitividade da CNI. Em junho, o
indicador chegou a 67,9 pontos.

Fonseca destaca que, com a melhora da
confiança dos consumidores e dos
empresários em meados do ano
passado, o medo recuou em setembro.
“Mas rapidamente a realidade se impôs,
e o indicador voltou a crescer em
dezembro, porque a recessão continua,
o desemprego está aumentando e a
inflação permanece alta”, afirma.
O medo do desemprego é maior no
Nordeste, onde, em dezembro, subiu
para 70 pontos – 11,3 acima do
verificado no mesmo mês de 2015. No
Sul, o índice diminuiu de 63,2 pontos
em dezembro de 2015 para 57,8 em
dezembro de 2016, e é o menor entre as
regiões do país.
Trimestral, o levantamento da CNI foi
feito com 2.002 pessoas entre os dias 1º
e 4 de dezembro.

REFORMA TRABALHISTA

Alternativas em pauta
Cerca de 5 milhões de vagas de
trabalho podem ser geradas no país se a
reforma trabalhista contemplar medidas que propiciem segurança jurídica
às empresas na contratação de mão de
obra temporária e de empregados
terceirizados.
Com esse argumento, Vander Morales,
presidente da Fenaserhtt (Federação
Nacional dos Sindicatos de Empresas
de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado) e do Sindeprestem (Sindicato das Empresas de
Prestação de Serviços a Terceiros,
Colo-cação e Administração de Mão
de Obra e de Trabalho Temporário no
Estado de São Paulo), recebeu
Ronaldo Nogueira, titular do Ministério do Trabalho (MT), na última
sexta-feira, dia 21, para uma reunião
na sede do sindicato.

O encontro, que contou com a participação de Genival Beserra, presidente
do Sindeepres (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário), e Fernando Lima, diretor de
Integração das Regionais da ABRH-SP,
teve como foco abrir o diálogo sobre o
apoio que a Fenaserhtt pode dar ao
governo federal na reforma trabalhista,
prometida para acontecer neste ano.
Entre as propostas debatidas, Morales
citou a necessidade de adesão do Brasil
à Convenção 181 da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), criada em
1997 e que regula a atividade das
agências privadas de emprego.
Ao final do encontro, ficou acertada
uma reunião de alinhamento entre
técnicos do sindicato e do MT, a ser
realizada na próxima quinta-feira, dia 2.

CAPACITAÇÃO

Governo vai qualificar presidiários
programa de qualificação profissional
para atender até 15 mil presos dos
regimes fechado e semiaberto.

E por falar no ministro Ronaldo
Nogueira, na tentativa de mudar a
realidade do sistema prisional brasileiro, o Ministério do Trabalho e o
Supremo Tribunal Federal (STF), por
meio do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), vão lançar, no próximo mês, um

Patrocinadores de Gestão

A iniciativa foi apresentada por
Nogueira, também na semana passada,
à ministra Cármen Lúcia, presidente do
STF, e demandará investimento de
cerca de R$ 30 milhões.
A escolha dos presidiários que poderão
participar do programa será feita pelos
juízes de execução penal.

