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GESTÃO DE PESSOAS

SECCIONAIS EM AÇÃO SECCIONAIS EM AÇÃO SECCIO

Fórum de trabalho a distância
acontece na próxima semana

Gerenciamento
de crise no RS

Fotos: Divulgação

pesar de pertencerem
a setores de atuação
bem diferentes, a
Philips e a Cisco possuem mais semelhanças do que se pode imaginar. Além de
serem exemplo de excelência nos
produtos e serviços oferecidos aos
seus públicos, ambas detêm práticas
de administração que se sobressaem
no mundo corporativo, incluindo-se
aí as políticas e estratégias de gestão
do capital humano. Por isso mesmo,
seus executivos de Recursos
Humanos estarão no I Fórum
ABRH-Nacional de Teletrabalho, a
ser realizado na próxima semana –
dias 29 e 30 –, no Auditório Abril, na
capital paulista.
No painel de encerramento, Eduardo
Martins, diretor de RH no Brasil e
diretor de Remuneração para
América Latina da Philips, e Silvio
Paciello, diretor de RH da Cisco, vão
contar para a plateia como é possível
adotar o trabalho a distância e obter
resultados positivos tanto para a
empresa como para os colaboradores.
Ao promover esse evento inédito em
seu portfólio, a ABRH-Nacional vai
conduzir um amplo debate sobre as
alternativas de trabalho que fazem
face às demandas do mundo atual,
seus aspectos legais, trabalhistas e
tecnológicos.
Entre as participações internacionais,
Jorge Llubere, coordenador da
Comissão Nacional de Teletrabalho
da Costa Rica e membro da equipe de
Teletrabalho da Cepal – Comissão
Econômica para América Latina, vai
falar, via videoconferência, no painel
O teletrabalho transformando a
gestão de pessoas na área pública. No
palco do Auditório Abril, ele terá
como parceira Claudia Mancebo,
secretária de Gestão de Pessoas do
Tribunal de Contas da União.
“Curiosamente, o setor público é
hoje um dos mais estimulados a
aderir ao trabalho a distância,
especialmente o home office”,
observa Wolnei Tadeu Ferreira,
diretor Jurídico da ABRH-Nacional
e coordenador do evento.
A videoconferência também será o
meio de participação da argentina
Sonia Boiarov, fundadora da Torres
de Teletrabajo e presidente da ITA International Telework Academy. No
dia 29, ela vai tratar das ferramentas
tecnológicas indispensáveis para o

Martins, da Philips, e Paciello, da Cisco: benchmark do RH

Na próxima quinta-feira, dia 29, a partir das
8h30, o hotel Novotel, em Porto Alegre, vai
sediar o workshop Gerenciamento de crises
organizacionais. Inédito, o evento da ABRHRS vai dar subsídios para que os gestores
possam enfrentar crises adequadamente em
diferentes cenários.
O treinamento será ministrado por Tatiana de
Miranda Jordão, bacharel em Direito e mestre
e m C o m u n i c a ç ã o, c o m ê n f a s e e m
Comunicação em Crise pela Universidade de
Denver (EUA).

Mais informações:
www.abrhrs.com.br

Mais informações:
www.abrhdf.com.br

As relações trabalhistas nesse novo
cenário que se desenha nas empresas
também serão discutidas por Antonio
Neto, presidente da CSB (Central
dos Sindicatos Brasileiros) e da
Feittinf (Federação Interestadual dos
Trabalhadores em T I), e José
Roberto de Melo, diretor de RH do
Sesi e Senai de São Paulo e exsuperintendente estadual do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Confira a programação completa e
outras informações no site da ABRHNacional: www.abrh nacional.org.br.
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Mais desafios

Divulgação

Com mais de 20 anos de experiência
na área de Recursos Humanos, Paula
Jacomo foi promovida, neste mês, à
vice-presidência de RH para a
América Latina da SAP. Desde
2005, quando ingressou na companhia, a executiva ocupava a diretoria
de RH; agora sua missão é viabilizar
o incremento de ações estratégicas
que abrirão novos caminhos para a
futura geração de colaboradores.

trabalho a distância, em painel que
contará com a presença de Thiago
Paretti, diretor de TI da Sobratt –
Sociedade Brasileira de Teletrabalho
e Teleatividade, apoiadora do fórum.
Já a liderança a distância será tema de
Sidnei Oliveira, fundador dos sites
Achei!! e Zeek!, vendidos à
StarMedia Networks, e especialista
em conflitos de gerações, geração Y e
Z, desenvolvimento de jovens
potenciais e mentoria, juntamente
com Edson Fernandes Vieira de
Mattos, senior partner da BEM –
Human Consulting. “A questão
cultural das empresas e dos líderes
ainda tem sido rígida, pois muitos
não conseguem superar a barreira do
‘preciso ver o empregado diariamente’”, observa Wolnei Ferreira.

No Parlamundi Eventos, em Brasília, a ABRH-DF
vai realizar, de 27 a 29 de maio, o curso de
Treinamento e Desenvolvimento.
Ministrado pelo consultor Benedito Milioni, o
curso é voltado a profissionais de RH, gestores,
consultores, coordenadores, analistas e demais
interessados na área e permitirá aos participantes enriquecerem a bagagem cognitiva e
instrumental, discutirem as estratégias em
investimentos e práticas de treinamento dos
colaboradores e se munirem de ferramentas
práticas para os processos de diagnósticos,
planejamento, execução, monitoria e avaliação
dos resultados das ações em T&D.

CARREIRA
Oliveira e Mattos: como liderar a distância

T&D no DF

ENQUETE

Paralelamente à carreira profissional, Paula integra o comitê de criação
do 40º CONARH – Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas,
que a ABRH vai realizar em agosto.

Por falar em trabalho a distância, esse foi o tema
da enquete disponibilizada no site da ABRHNacional, que ofereceu cinco opções de
respostas.

PESQUISA

Llubere, da Costa Rica: participação
por videoconferência

A maioria 61,5% afirmou que a sua
empresa já adotou essa modalidade de
trabalho: 39,7% justificaram que a adoção se
deu por se apresentar como uma boa
alternativa para reduzir o problema de
mobilidade das pessoas; e 21,8%, que o
trabalho a distância é importante para o
segmento de negócio da companhia.
Já entre aqueles que optaram pelo não como
resposta, 26,9% disseram que o trabalho a
distância não se aplica ao segmento da
empresa; 7,7%, que só adotarão quando houver
legislação específica; e apenas 3,8% por
acreditar que há prejuízo da produtividade.

Você acredita que os protestos e as manifestações que vêm ocorrendo nas
ruas do Brasil desde junho de 2013 podem ter impactos no mundo corporativo? Entre em www.abrhnacional.org.br e participe da nova enquete.

As empresas e o eSocial
Uma sondagem realizada pela
Thomson Reuters Brasil mostrou
que 67% das empresas já possuem
uma equipe dedicada à implementação do eSocial; destas, 60% estão em
fase de mapeamento e integração dos
sistemas de origem e trabalham para
criar uma agenda de monitoramento.
Em relação ao cenário de adaptação e
adoção de um sistema informatizado
que atenda a todas as exigências da
nova obrigação, 47% afirmaram já ter
investimentos planejados para aquisição dos novos softwares necessários
a fim de garantir a perfeita adequação
de seus processos e 37% ainda não
decidiram que modelo adotar.

Victória Sanchez, especialista em
Soluções de Tax & Accounting da
Thomson Reuters, alerta para o índice
de empresas que acreditam ser
possível aguardar pela publicação da
Portaria Interministerial para iniciar os
processos de revisão e adaptação: 22%
dizem não ter conhecimento profundo
sobre riscos e impactos das integrações
e 17% afirmam que pretendem
aguardar definição do governo para
iniciar os planos de diagnóstico e ação.
“Ainda é baixo o número de empresas
que têm uma visão completa e assertiva
dos impactos do eSocial, e que, portanto, já estão de fato preparadas para
atender às novas obrigações”, comenta.

