Nº 1355 - ANO 27 - QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2014

SECCIONAIS EM AÇÃO

Prêmios estaduais destacam
a valorização das pessoas no país

Práticas
paranaenses

• A rotatividade média anual das organizações foi de
41,4%. Já a rotatividade voluntária média anual foi
de 14,8%.
• O absenteísmo médio ficou em 2,6% e o
absenteísmo médico foi responsável por
aproximadamente 50% das ausências.

Valmor Behenck

obiçado pelas organizações que investem no capital
humano como fonte
de desenvolvimento e
sustentabilidade, o
Prêmio Ser Humano da ABRHNacional vem se mostrando uma
ferramenta importante de descoberta e compartilhamento de
práticas diferenciadas por todo o
Brasil através das edições estaduais
realizadas pelas seccionais.

Organizações de diferentes localidades estão entre os vencedores,
entre elas Wetzel (Joinville), Anjo
Química do Brasil (Criciúma),
Cooperativa Central Aurora de
Alimentos (Chapecó), Tiscoski
Distribuidora Comercial (Forquilhinha), Dudalina (Blumenau),
Multilog (Itajaí), Lunender Indústria do Vestuário (Guaramirim),
Unicred (Florianópolis), Librelato
Implementos Rodoviários
(Orléans) e Zen Indústria Metalúrgica (Brusque).
O número de inscrições subiu de
73, em 2013, para 91 neste ano.
Rosangela Mambrini, coordenadora do comitê gestor do prêmio, diz
que, mais do que quantidade, a
premiação se destaca pela qualidade dos cases. “As empresas
premiadas apresentaram resultados
consistentes e aplicabilidade
comprovada”, comenta.
Na semana seguinte ao evento
catarinense, as ABRHs do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo realizarão – nos dias 24 e 27, respectivamente – suas cerimônias de entrega
dos prêmios. Os vencedores só serão
revelados durante a premiação.

• Vencedores gaúchos
Em outubro, foi a vez de a ABRH-

A ABRH-PR, a Bachmann & Associados, empresa
especializada em indicadores de desempenho e
benchmarking, e o Isae-FGV (Instituto Superior
de Administração e Economia da Fundação
Getulio Vargas) divulgaram os resultados da
sexta edição do Benchmarking Paranaense de
Recursos Humanos.

Em Porto Alegre, a ABRH-RS reuniu os vencedores de 2014 para comemorar a vitória

RS destacar os melhores cases do
estado. Com 36 vencedores entre
empresas, instituições sem fins
lucrativos, organizações e estudantes, a associação realizou, em Porto
Alegre, a cerimônia de entrega do
To p S e r H u m a n o e d o To p
Cidadania.

(categorias Organização, Profissional e Acadêmica) e Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social (modalidades
Organização Cidadã e Organização
do Terceiro Setor).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3221-8814 ou
e-mail abrhpe@abrhpe.com.br.

Entre os premiados com o Top Ser
Humano, a Braskem venceu com o
case Tecnologia Empresarial
Odebrecht – Inovar hoje, transformar o amanhã, servir sempre; e o
Hospital de Clínicas de Porto
Alegre se destacou ao compartilhar
sua experiência de educação a
distância como estratégia para
potencializar a disseminação de
conhecimento e a qualificação dos
colaboradores.
Já entre os destaques do Top
Cidadania, o Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul foi
premiado pelo Programa Cidadania
com Arte e a Rio Grande Energia
venceu com o case Caravana RGE –
Educando para a eficiência.
Na ocasião, a ABRH-RS também
homenageou Nelson Eggers,
diretor-presidente da Bebidas Fruki,
que recebeu o troféu Personalidade
Top Ser Humano. Todos os vencedores podem ser conhecidos no site
www.abrhrs.org.br

• Inscrições abertas
Já os pernambucanos ainda têm
tempo de participar do Prêmio Ser
Humano Paulo Freire 2014. Na
oitava edição, a premiação da
ABRH-PE está com as inscrições
abertas até 28 de novembro.
Os interessados podem se inscrever
nas modalidades Gestão de Pessoas

Vale lembrar que os vencedores dos
prêmios estaduais de 2014 estão
automaticamente inscritos no Prêmio Ser
Humano Oswaldo Checchia 2015,
promovido pela ABRH-Nacional.

As melhores
empresas para
trabalhar
Valmor Behenck

No próximo dia 21, será a vez de os
catarinenses reconhecerem e
destacarem as experiências de
sucesso do seu estado, com a
cerimônia de entrega, em Blumenau, do 7º Prêmio Ser Humano
da ABRH-SC (confira a relação
completa dos vencedores no site
www.abrhsc.com.br). Neste ano,
foram selecionados 29 projetos nas
categorias Cases em Gestão de
Pessoas, Projetos Socioambientais e
Trabalhos Acadêmicos (especialização, mestrado e doutorado).

A ABRH-PI é a mais nova parceira do
Great Place to Work (GPTW) na
realização de edições estaduais do
prêmio As Melhores Empresas para
Trabalhar.
Para os piauienses, o lançamento da
primeira edição, que conta também
com a parceria da revista Cidade Verde,
ocorre no próximo dia 12, às 19 horas,
no Cardinale Buffet, em Teresina.
Em setembro, a ABRH-AL se uniu ao
GPTW e ao Pajuçara Sistema de
Comunicação para criar a versão
alagoana do prêmio. O lançamento
oficial aconteceu no dia 30 de
outubro, no auditório da Casa da
Indústria, em Maceió, com palestra de
Ruy Shiozawa, CEO do GPTW, e Daniel
Barbosa, consultor em Relacionamento do instituto.

ENTRE OS RESULTADOS, O
LEVANTAMENTO MOSTROU QUE:

Com a participação de 209 organizações, e uma
amostra com cerca de 200 mil colaboradores, a
pesquisa tem como base o ano de 2013 e traz
uma análise da gestão de pessoas no Paraná.
Nesta edição, foram avaliados doze indicadores.
“A maioria das métricas mostrou melhoria em
relação ao ano anterior, mas a grande diversidade de desempenho das organizações indica
que muitas têm bastante espaço para
melhoria”, avalia Dórian Bachmann, da
Bachmann & Associados.

• As horas extras pagas corresponderam, em média,
a 3,4% das horas trabalhadas. Na comparação com
2012, o setor industrial reduziu o volume de horas
extras pagas de 4,6% para 4,0%, já o comércio
conseguiu a redução expressiva de 5,9% para 3,3%.
• No geral, as organizações investiram 1,4% do
tempo de seus empregados em treinamentos
(aproximadamente 37 horas por empregado no
ano), resultado significativamente inferior ao de
2012, refletindo as opções feitas pelas organizações
para enfrentar um cenário menos favorável.
• A Taxa de Frequência de Acidentes com
Afastamento (TFCA) média ficou em 8,57
acidentados por milhão de horas trabalhadas. Esse
resultado indica pequena melhora em relação ao
ano anterior, mas apenas 42 organizações (20%)
alcançaram o “acidente zero”.

Neste ano, os resultados da pesquisa serão
disponibilizados no site da ABRH-PR
(www.abrh-pr.org.br) e da Bachmann
(www.bachmann.com.br).

Nova regional paulista
Hoje, a ABRH-SP inaugura oficialmente sua regional de Sorocaba, que vai atuar em 28 municípios.
Exclusivo para convidados, o evento acontece a partir das 8h30, no Parque Tecnológico de Sorocaba,
com o painel Gestão de Pessoas em Tempos de Crise: Perspectivas para 2015.
Liderada por Américo Garbuio Junior, vice-presidente de Desenvolvimento Humano e Organizacional
da Brasil Kirin, a nova regional é a sexta da ABRH-SP, que já conta com as unidades Baixada Santista,
Bauru, Campinas, Metropolitana Oeste (região de Barueri) e Ribeirão Preto.

MELHOR

Carreira em
transição e evolução
De acordo com uma pesquisa do Instituto Gallup,
feita entre 2011 e 2012, 70% da população
mundial economicamente ativa trabalha
insatisfeita, entre 54% e 66% não está engajada
no que faz e de 11% a 17% está ativamente
desengajada e não se preocupa em disfarçar.
Apenas uma parcela de 22% a 27% está engajada
e desenvolve potencial para cumprir metas. Isso
custa, em média, US$ 500 bilhões só nos Estados
Unidos. Acordar na segunda-feira torcendo pelo
fim do expediente da sexta pode ser indício de
insatisfação com o trabalho, mas também motivo
para uma virada na busca por realização
profissional. Como o RH pode ajudar nesse
momento? Esse é o tema de capa da revista
Melhor – Gestão de Pessoas de novembro.
A edição também traz as dez tendências em
educação a distância, a partir de um levantamento feito pela empresa Ciateh, e os resumos
dos cases vencedores do Prêmio Ser Humano

Oswaldo Checchia 2014, que bateu recorde de
participação, com 151 trabalhos inscritos e 35
premiados.
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