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ARH Serrana aponta
expectativa e otimismo
diante da MP da Liberdade
Econômica

Em entrevista, Leandro
Brandão fala da importância
da gestão do tempo para
transformar o corre-corre do
cotidiano em capacidade de
realização
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E ditori a l

ARH atenta às mudanças

por Marcos Badan /

Vice-Presidente Administrativo Financeiro

É setembro, mas a sensação
compartilhada nos eventos e
rodas de conversas é que já
estamos no final do ano, de
que o tempo tem passado
rápido demais. De fato, nos
encaminhamos a partir de
agora para o último trimestre
de 2019. Essa pressa do
tempo também nos faz
refletir diariamente sobre
como podemos ser mais
produtivos e colaborativos
com nossas equipes, nossos
amigos, familiares e com
nós mesmos. A Revista
Digital ARH acompanha
esses movimentos e procura
apontar as melhores práticas
e ações para que o segmento
de Recursos Humanos
permaneça com vital
importância na volatilidade
das tendências.
Exemplo disso está na
entrevista que o especialista
em mindset produtivo
Leandro Brandão concedeu
com exclusividade à Revista
Digital ARH. Diz ele que a
capacidade de gestão do
tempo e a produtividade

pessoal transformaram-se em
um grande diferencial para
profissionais que trilham o
caminho do sucesso. Essa
“predisposição” relaciona-se
muito com o 11º Fórum de
Gestão de Pessoas da ARH
Serrana, realizado dia 11
de setembro, com o tema
Desconfigure-se. É preciso
ter, agora mais do que
nunca, um Mindset Produtivo
para desconfigurar-se e ter
atitudes disruptivas, ensina
Brandão, responsável pela
palestra de encerramento do
Fórum.
Entre outros tantos
conteúdos de relevância
dessa edição da Revista
Digital ARH, outro que se
sobressai é a matéria sobre
as tendências apontadas
pela 35ª Pesquisa Salarial,
Benefícios e Indicadores
de Recursos Humanos
da ARH Serrana. Essa
importante ferramenta já
consolidada entre as ações
da ARH Serrana aponta que
profissionais que atuam
em Recursos Humanos

e/ou em ambientes de
remuneração devem estar
atentos às próximas ações
que podem impactar a
economia e os reflexos nas
práticas vigentes em relação
a eventuais mudanças de
mercado. Na seção Você
Precisa Saber, a especialista
em People Analytics Carolina
Fuhrmeister fala sobre essa
e outras ferramentas da
Inteligência Artificial, um
caminho sem volta que já
está sendo trilhado por
profissionais de RH. Cabe
ressaltar também a segunda
publicação da seção O Que
Te Conecta!, na qual participa
o empresário, palestrante
e cover de Elvis Presley,
Fabiano Feltrin.
Por fim, além de convidá-los
para uma leitura agradável
e dinâmica, quero garantirlhes que a ARH Serrana está
atenta a todas as tendências,
sempre oferecendo ações
com o intuito de formar,
valorizar talentos e, acima de
tudo, pessoas. Conte conosco
para o que está por vir!
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dê a dica!

A seção Dê a Dica segue apresentando os
Encantos da Serra Gaúcha, região da cidade de
Bento Gonçalves, onde a ARH Serrana realiza
a próxima edição do Encontro Sul-Americano
de Recursos Humanos - ESARH, de 11 a 13 de
maio de 2020. Desta vez, vamos falar um pouco
da simpática Carlos Barbosa, município com o
2º melhor Índice de Desenvolvimento Humano
(realizado pela ONU) do Rio Grande do Sul.
Com quase 30 mil habitantes, a cidade reserva

recantos bucólicos e lindas paisagens, além de
uma farta gastronomia típica italiana, passeios e
vários pontos turísticos. Carlos Barbosa também
é conhecida pelo time de futebol de salão
ACBF, referência mundial em sua modalidade,
o Festiqueijo- que acontece entre os meses de
junho e julho -e marcas como Tramontina e
Cooperativa Santa Clara.
Confira uma sugestão de roteiro e programa-se
para visitar Carlos Barbosa.

Encantos
da serra

Carlos
barbosa
Passeio de Trem Maria Fumaça
Percorrendo 23 quilômetros entre as cidades
de Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, o trem a
vapor proporciona uma viagem de duas horas
ao passado em meio à natureza. Com atrações
típicas italianas e gaúchas, o passeio é uma festa
alegre que traduz o jeito de ser dos imigrantes
italianos.
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Carlos
barbosa

Gruta Nossa
Senhora de Lourdes
Construída em 1929, através
da união de diversas famílias
da comunidade, a Gruta é mais
um exemplo de religiosidade e
associativismo dos imigrantes
e seus descendentes. Antigo
ponto de parada para matar
a sede e dar de beber aos
animais, até hoje as pessoas
buscam no local a água, com a
crença de que faz bem ao corpo
e à alma.

Parque da Estação

Igreja Matriz
Nossa Senhora
Mãe de Deus
Dedicada à Nossa
Senhora Mãe de Deus,
foi construída em
1943 com o apoio de
toda a comunidade.
A igreja possui uma
torre com quatro sinos,
confeccionados com
metais também doados
pela população. Em
momentos especiais
ainda é possível ouvir
as badaladas dos sinos
que ecoam pela cidade.
8

Localizado no coração da
cidade, o Parque abriga o
prédio da antiga Estação
Ferroviária, tombado pelo
Patrimônio Histórico Municipal.
Construído em 1908 e
restaurado em 2000, é um dos
mais belos cartões postais de
Carlos Barbosa.

Morro Calvário
Abrigando anualmente as cenas
finais e mais emocionantes da
encenação da Paixão e Morte
de Cristo, do alto de seus
720 metros, o Morro Calvário
possibilita uma deslumbrante
visão do município. Além da
Igreja Nossa Senhora das
Dores, que fica no topo do
morro, o percurso possui as 14
estações da Via Sacra.
encantos da serra | carlos barbosa
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uma relação promissora
Oferta de ferramentas tecnológicas é grande, falta
agora “pensar” digitalmente
A introdução e a influência irreversível da tecnologia nas áreas
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas têm pautado
muitos debates, eventos, treinamentos e rodas de conversa. O
Big Data vem revolucionando a maneira como empresas dos
mais variados segmentos estão realizando seus processos de
gerenciamento de pessoas. Com a tecnologia a favor, sabe-se
que a área de Recursos Humanos pode ser muito mais eficiente
e ter uma entrega de resultados infinitamente maior para a
empresa, tanto no curto ao longo prazo. Mas, afinal, estamos
prontos para tantos avanços e novidades?

12

A maioria dos índices de pesquisas sobre
o número de empresas, não só no Brasil,
mas no mundo, que já vêm utilizando
a tecnologia em seus processos de
gestão de pessoas ainda é bem baixo. O
que se percebe, sim, é que estamos em
um franco processo de aprendizagem
e implementações. É preciso trabalhar
na disseminação deste conhecimento
e no estímulo a execução de projetos
práticos, tendo em vista o potencial de
entrega de resultados que a tecnologia
tem na área de gestão de pessoas.
Trata-se da implementação de uma
cultura mais “data driven” no RH, muito
mais embasada em dados e fatos
objetivos do que na percepção e na
subjetividade. E para a digitalização do RH
é preciso mentalidade digital, além das
tecnologias disponíveis. “É imprescindível
começar pelo pensar digital, pré
requisito fundamental para qualquer
implementação
de
transformação
nesse sentido. Não adianta adquirir
tecnologias se não tiver prontidão
com a mentalidade necessária”, ensina
Carolina Fuhrmeister, diretora de
Relacionamento da Grou, empresa
especializada em inovação na gestão
de pessoas. Ela lembra que um artigo
publicado recentemente na Harvard
Business Review apontava que dos US$
1,3 trilhão gasto na “Transformação
Digital” no ano passado, US$ 900
bilhões teriam sido desperdiçados.
“Por que alguns esforços no processo
da Transformação Digital são bemsucedidos e outros fracassam? A maioria
dos fundamentos estão relacionados ao
fato de que a implementação de uma
cultura mais digital deve ser feita em
primeiro lugar”, destaca.

É o momento em que o RH precisa se
tornar mais estratégico: Quando se
fala em risco do People Analytics , toda
a bibliografia (que é pouca, porque é
uma ciência nova) aponta que o maior
risco é o levantamento de dados sem
que se faça algo de valor com isso,
sem projetos de intervenção que
alavanquem os resultados das pessoas
e, consequentemente, do negócio. E
é justamente isso que a Inteligência
Artificial não tem o alcance de fazer, mas
um bom profissional e boa vontade tem.
“O potencial para estruturar projetos
realmente funcionais é do profissional
de RH ou das lideranças das empresas.
Esse quebra-cabeça só é montado com
maestria por um ser humano. É o que
foi apresentado no SXSW (South-by),
maior festival de criatividade e inovação
do mundo, em Austin (EUA), em março
deste ano: Na era de robôs, nós
confiamos em cérebros. São os cérebros
humanos que ainda vão pensar quais
tecnologias utilizar em cada projeto e,
principalmente, ter a sensibilidade e o
respeito para saber como conduzi-los”,
ressalta Carolina.
Na entrevista a seguir, concedida
exclusivamente à Revista Digital ARH,
Carolina detalha melhor esses desafios.
Confira!
Revista Digital ARH: Uma das
ferramentas que vem sendo
utilizada na área de Recursos
Humanos é o People Analytics.
Qual a sua percepção sobre
ela?
Carolina Fuhrmeister: O People
Analytics nada mais é do que a área de RH

você precisa saber | big data & rh
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se apropriando do Big Data. Empresas vêm
buscando mais performance e eficiência
há anos com a utilização do levantamento
de dados nas áreas financeira,
operacional, comercial, marketing e etc,
e agora chegou a vez do RH também
ser mais tech. Trata-se da organização
e análise de dados sobre aspectos de
comportamento e desenvolvimento dos
profissionais, com o intuito de contribuir
para a tomada de decisão assertiva e
antecipar tendências em uma empresa.
Por exemplo: quando utilizamos dados
para entender quais comportamentos
no local de trabalho tornam as pessoas
mais eficientes, felizes, criativas, líderes,
seguidoras, pioneiras, especialistas,
estamos fazendo People Analytics. É a
gestão de pessoas embasada em dados
e em estatística. É usar a tecnologia
para aprimorar o levantamento de
indicadores para levar times à excelência.

“O comportamento humano não é
imprevisível, ele é 90% (em média) previsível.
Nós é que temos que encontrar formas de
mensurá-lo com assertividade.”

Possibilita fazer análises preditivas sobre
pessoas e ser mais assertivo na tomada
de decisões. O comportamento humano
não é imprevisível, ele é 90% (em média)
previsível. Nós é que temos que encontrar
formas de mensurá-lo com assertividade.
Revista Digital ARH: Você
considera, então, o People
Analytics uma ferramenta
confiável?
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Carolina: 85% dos problemas de uma
organização estão relacionados a

“Muitos profissionais serão substituídos
pela Inteligência Artificial, e isso é bom,
porque ela percebe que um cérebro humano
pode estar sendo subutilizado na execução
de determinada tarefa.”

pessoas. No entanto, elas representam
100% das soluções. Realizar People
Analytics com ferramentas confiáveis
e estudos sérios representa um dos
mais estratégicos recursos para que as
pessoas representem muito mais solução
do que problemas em uma empresa.
Há 10 anos, a detecção adequada das
principais dores e problemas com
pessoas de uma empresa costumava
ser muito cara e demorada. Estamos em
uma era em que é possível fazer isso de
forma mais barata e veloz. A tecnologia
se faz indispensável para analisar a
imensa quantidade de informações e
aprimorar o gerenciamento de dados
que podem ser melhor utilizados nos
processos de contratação, assessment,
desenvolvimento e planejamento de
carreira. Enquanto no RH tradicional
as decisões são tomadas com base
em suposições ou em padrões do
mercado, uma área que usa People
Analytics terá em mãos um alto volume
preciso de informações, que torna todo
o processo mais eficaz. Por exemplo:
é possível mensurar quantos talentos
estão com risco de saída da empresa,
quantos profissionais estão próximos
da aposentadoria, quais os profissionais
que teriam mobilidade imediata para

outra filial da empresa, quais as equipes
que estão com os valores mais alinhados
aos da organização, quantos profissionais
ambicionam a posição de liderança e
quantos têm a preferência por um caminho
de especialista. A partir daí, se consegue
estruturar projetos de intervenção
focados no que foi levantado, trazendo
assertividade para estes investimentos.
Revista Digital ARH: Quais as
principais ferramentas de
Inteligência Artificial estão
sendo empregadas com mais
frequência na Gestão de Pessoas
além da People Analytics
(Chatbots, Biometria, Machine
Learning....)?
Carolina: Inteligência Artificial é uma
necessidade/solução para tornar algumas
situações corriqueiras mais fáceis,
principalmente as estruturas e processos
de empresa. Na área de RH isso já é

você precisa saber | big data & rh
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“Na era de robôs,
nós confiamos em
cérebros. São os
cérebros humanos
que ainda vão
pensar quais
tecnologias utilizar
em cada projeto e
principalmente ter
a sensibilidade e o
respeito para saber
como conduzi-los.”
realidade: automação de processos,
People Analytics, mapeamento de
competências
dos
colaboradores,
games no desenvolvimento de talentos,
uso de biometria, recrutamento digital,
Chatbots, dentre outros. Já existem
diversas ferramentas para potencializar
os resultados do RH através da
digitalização e o número de Startups que
vem surgindo apresentando soluções
neste sentido cresce vertiginosamente.
Por exemplo, com o uso dos Chatbots é
possível automatizar tarefas corriqueiras,
como a solicitação de férias, que agora
pode ser feita via WhatsApp diretamente
com um robô, que responde de
forma instantânea ao colaborador e
já executa os procedimentos na folha
de pagamento respeitando todas as
políticas da empresa. A Biometria é
outro exemplo que já está sendo usada
em diversos setores
bancários. Os
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sistemas que reconhecem digitais já
têm popularidade e ferramentas que
conseguem reconhecer a face através
da íris ou ainda por comando de voz.
Esses modelos estão cada vez mais
convencionais no Brasil. É importante
ressaltar que até mesmo a utilidade
dos relógios-ponto está evoluída. Agora,
essa funcionalidade está sendo realizada
pelas próprias digitais dos empregados,
que promovem a verificação da entrada
e saída dos ambientes profissionais. A
utilização da Biometria facilitou a medição
dos índices mais relevantes para o RH,
como a frequência dos empregados,
períodos de trabalho, cálculos e a média
das horas-extras, e afins. Ao passar do
tempo, estes sistemas terão evolução
ainda maior, com a permissão de maior
controle de estatísticas e quesitos
informativos, não somente na entrada e
saída, mas ao longo de todo o expediente.
Revista Digital ARH: Corremos
o risco de “desumanizarmos”
diante de tanta tecnologia?
Carolina: Entendo que a tecnologia tem
o potencial de humanizar ainda mais
as organizações, ao contrário do que
muitos ainda têm receio. As pessoas
ainda me questionam bastante sobre o
que vai ficar de humano na era digital.
Vai ficar muito do humano, porque a
verdadeira potência nesta nova era
está na transformação digital somada à
inteligência humana e emocional. Apesar
de infinidade de dados que a Inteligência
Artificial é capaz de levantar, sabe-se
que o importante não é a quantidade de

dados. O que realmente importa é o que
as empresas fazem com os dados. Caberá
às pessoas saber transformar dados em
resultados de valor. Muitos profissionais
serão substituídos pela Inteligência
Artificial, e isso é bom, porque ela percebe
que um cérebro humano pode estar sendo

subutilizado na execução de determinada
tarefa. É um movimento natural da
transformação do mundo do trabalho e
desta nova economia. Vai vencer quem
aceitar as mudanças com mais velocidade
e quem conseguir se adaptar a elas, como
acontece desde o “fordismo”.

Vantagens
que a IA
traz para
a gestão
de pessoas
Torna a tomada de decisões mais

Elabora projeções amplas e com

assertiva e segura

muito mais precisão

Promove a aceleração dos meios

Permite a “tentativa e erro” de modo

comunicativos entre a área de RH e

simples e indolor

outras áreas empresariais

Possibilita levantamento de dados

Reconhece de modo fácil e rápido os

mais rápido e assertivo acerca dos

padrões e possíveis tendências

grandes quadros de colaboradores

Mapeia Competências

Analisa à distância de forma mais

Comportamentais e Habilidades

eficaz

Sócio Emocionais para alocação e

Promove uma comunicação rápida,

desenvolvimento assertivo

assim como a propaga

você precisa saber | big data & rh
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QUANDO
A INOVAÇÃO
COLABORATIVA
ACONTECE,
A TRANSFORMAÇÃO
NÃO PARA.
Em menos de um ano de atividade, a Hélice - Inovação Colaborativa que Transforma já é sinônimo de excelentes resultados para a nossa região. E para nós, das Empresas
Randon, não existe orgulho maior do que ser uma das idealizadoras dessa iniciativa
que leva desenvolvimento e colaboração por onde passa.

RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE

13 contratos assinados
9 startups contratadas
2 novas mantenedoras: Metadados e TecnoUCS
6 associados (FSG, Rede Sim, Sicredi, SSI,
Thyssenkrupp e Unimed Nordeste)
Transformação para instituto

OBJETIVOS DA SEGUNDA FASE

ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA E EXECUTIVA
REALIZAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS
PARA SOLUÇÕES ENTRE EMPRESAS
E STARTUPS
ESTRUTURAÇÃO DE GRUPO
DE INVESTIMENTO
PARA STARTUPS LOCAIS

entrevista

Leandro

Brandão
O Mindset
Produtivo e
a gestão do
tempo
CEO de uma empresa
que atua em consultoria
e educação corporativa,
Leandro Brandão
é considerado uma
referência em criatividade
e inovação. Suas
palestras, treinamentos
e workshops têm foco
na mudança de cultura,
estratégia, inovação,
produtividade e gestão de
processos para o público
tático e estratégico. Seu
trabalho é reconhecido
por empresas e
organizações como Vale,
Dell e Amcham.
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Mastering Innovation
and Design Thinking
pelo MIT, nos Estados
Unidos, Leading Creative
Ideation pela Cooper e
em Agile&Scrum pela
General Assembly, ambas
no Vale do Silício, PósGraduado em Engenharia
de Manutenção pela UFOP,
MBA em Gerenciamento de
Projetos pela FGV, graduado
em Engenharia Mecânica
pelo CEFET, Brandão é
um dos palestrantes do
11º Fórum de Gestão de
Pessoas, realizado dia 11 de
setembro no UCS Teatro, em
Caxias do Sul.
Na entrevista a seguir,
concedida com exclusividade
para a Revista Digital ARH,
ele fala sobre Mindset
Produtivo, tema que
pauta a sua palestra no
evento e inspira o público
a repensar estratégias e
comportamentos. Confira!

Revista Digital ARH: Sua
palestra no 11º Fórum de
Gestão de Pessoas da ARH
Serrana aborda o tema Mindset
Produtivo. O que podemos
entender por esse conceito?
Leandro Brandão: A palestra
está centrada nos pilares do
método
GettingThingsDone,

Essencialismo e HackingFlow.
Todos os conceitos oriundos
das somas destas metodologias
buscam fornecer soluções
concretas para transformar
o “corre-corre”, as incertezas
do dia a dia, em um sistema
integrado de produção sem
estresse, bem como o aumento
da performance e a capacidade
de realização e inovação.
Revista Digital ARH: O tema do
Fórum de Gestão de Pessoas
desse ano é “Desconfigurese”. Como você relacionou o
conceito de Mindset Produtivo
com a proposta do evento?
Ou seja, hoje em dia é preciso
desconfigurar-se, ter atitudes
disruptivas para ter um
mindset produtivo?
Brandão: Em um mundo
cada vez mais VUCA (volátil,
incerto, complexo e ambíguo)
a valorização de softskills,
como a capacidade de gestão
do tempo e produtividade
pessoal,
transformaram-se
em um grande diferencial
para profissionais que trilham
o caminho do sucesso, tanto
para empreendedores quanto
para
profissionais,
dentro
dos mais diversos segmentos
do mercado. Para tanto, é
preciso ter, agora mais do que
nunca, um Mindset Produtivo
para desconfigurar-se e ter
atitudes disruptivas!

Revista Digital ARH: As áreas
de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoas estão passando por
mudanças significativas em
termos de novas ferramentas
e
conceitos
(Inteligência
Artificial, People Analytics...).
Como você avalia essas
mudanças e como as relaciona
com o Mindset Produtivo?
“Neste novo cenário só
existem duas possibilidades:
atuar como impulsionador
das mudanças ou ser
impulsionado pelas
mudanças”
Brandão: Uma das únicas
constantes que teremos, de
agora em diante, é a mudança.
Ela estará cada vez mais
frequente no nosso dia a dia e
acontecerá de forma cada vez
mais brusca. Ferramentas como
IA, People Analytics… são as
tendências do novo momento
do mercado que vêm de uma
forma muito mais abrangente
do que somente no pilar
“pessoas”. Neste novo cenário
só existem duas possibilidades:
atuar como impulsionador
das
mudanças
ou
ser
impulsionado pelas mudanças.
Dentro desse contexto, minha
avaliação torna-se subjetiva,
dependendo de qual lado da
mudança a sua organização irá
se posicionar: impulsionadora
ou impulsionada!

entrevista com leandro brandão
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“É preciso ter,
agora mais do
que nunca, um
Mindset Produtivo
para desconfigurarse e ter atitudes
disruptivas”
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Revista Digital ARH: Um dos
entendimentos sobre Mindset é
que seja uma forma como você
organiza os seus pensamentos
e decide encarar as situações
do cotidiano. Onde entra a
questão da “produtividade”
nesse conceito?

Revista Digital ARH: Sabemos
que a maneira que as pessoas
refletem sobre determinada
situação pode determinar o
seu sucesso ou falha. O Mindset
Produtivo pode ser mais
assertivo para evitar essas
“falhas”? De que maneira?

Brandão: A sua explanação
sobre mindset acerta em cheio
o ponto que devemos abordar!
E o grande problema está na
“organização”. A verdade é
que construímos “sistemas
de organização” confusos e
ineficazes que não apenas
não nos ajudam a ser mais
produtivos como também
aumentam consideravelmente
o volume de estresse oriundo
da nossa impotência frente à
finitude de recursos e tempo
para a infinitude de demandas
que recebemos diariamente.

Brandão: O conceito de Mindset
Produtivo entra, exatamente,
na criação de um sistema de
gestão de tempo e demandas
simples, eficazes e inovadoras,
aumentando a qualidade de
vida das pessoas e trazendo
mais resultados para as
empresas.

“Em um mundo
cada vez
mais VUCA, a
valorização de
softskills, como
a capacidade de
gestão do tempo
e produtividade
pessoal,
transformaramse em um grande
diferencial para
profissionais
que trilham
o caminho do
sucesso”
entrevista com leandro brandão
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PESQUISA
SALARIAL2019
Profissionais que atuam em Recursos
Humanos e/ou em ambientes de
remuneração estão atentos às próximas
ações que podem impactar a economia
e os reflexos nas práticas vigentes
em relação a eventuais mudanças de
mercado. Os meses seguintes serão
fundamentais para que se tenha
uma projeção da economia do país,
considerando a iminência da Reforma da
Previdência e a transformação em lei da
Medida Provisória 881/2019, a chamada
MP da Liberdade Econômica. Sem elas,
a sensação de desconfiança por parte
de empresários e investidores impede
vôos maiores e, por consequência,
trava ferramentas de remuneração
importantes para atrair, desenvolver e
reter profissionais.
O parágrafo sintetiza um dos principais
diagnósticos da 35ª Pesquisa Salarial,
Benefícios e Indicadores de Recursos
Humanos da ARH Serrana, apresentada
dia 22 de julho no Hotel DallOnder Axten,
em Caxias do Sul (RS), pela Consultoria
SAP – Soluções em Remuneração. O
evento reuniu representantes das
67 empresas de Caxias e região que
contrataram a pesquisa, cujo objetivo
é proporcionar informações sobre
políticas, práticas e tendências de
remuneração e indicadores de gestão.
Baseada nos números e no perfil das
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empresas participantes e em uma
recente revisão do mercado financeiro
por meio do Relatório Focus/BC, que
apontou para este ano uma estimativa
de queda do PIB para 1% e uma redução
para 3,87% da inflação, a pesquisa
detecta certa cautela por parte dos
gestores diante do atual momento
econômico. O levantamento também
sugere que o cenário atual vai requerer
dos times que atuam com gestão de
pessoas reflexões e possíveis ações
em programas de meritocracia com
foco em remuneração e/ou programas
não pecuniários, conectados com
reconhecimentos dos colaboradores.
“Percebe-se, pelos dados tabulados e
analisados, que, em geral, os salários
estão crescendo abaixo da inflação
que orienta os reajustes salariais. Uma
das variáveis a ser ponderada é que o
momento econômico tem um efeito neste
crescimento”, observa o consultor da
SAP, Sebastião Perossi. Ele ressalta que
essa expectativa diante do andamento
da MP da Liberdade Econômica se
justifica por ela objetivar a recuperação
da economia, garantir investimentos
em educação e tecnologia, possibilitar
a desestatização e resolver questões
concretas de segurança jurídica. “A
MP deve reduzir burocracias para
empresários, tem impacto no eSocial

e
apresenta
potenciais
reflexos
nas esferas tributária, contratual e
societária”, adianta Perossi.

Pesquisa como
suporte completo
e confiável
A tradicional Pesquisa Salarial oferecida
pela ARH Serrana consolida-se a cada
ano como um suporte completo e
confiável para a tomada de decisões
das organizações, embasando as
políticas de atração e retenção de
colaboradores. Em relação a 2018,
houve um crescimento de 8% no
número de empresas participantes
e
o formato das perguntas da
pesquisa contribuiu para conhecer as
ferramentas utilizadas pelas empresas
no ambiente
de remuneração.
Empresas do segmento metalúrgico,
comércio, serviço, plásticos, bens de
consumo e moveleiro, são alguns
dos perfis de empresas presentes no
estudo de remuneração, sendo que
60% delas têm um faturamento bruto
entre R$ 16 milhões e R$ 300 milhões
e 80% empregam até 500 funcionários.
Apesar do levantamento deste ano
assinalar certa expectativa diante dos
rumos da economia, apontou uma
melhora no mercado das empresas
pesquisadas em relação ao crescimento
da mão de obra empregada. “Em 2018
houve geração de 1.672 empregos no

PESQUISA
SALARIAL2020

universo das empresas pesquisadas,
e neste ano, até março, 720”, destaca
Perossi. Outro ponto de destaque da
pesquisa é que 33% das empresas têm
política de cargos e salários e 39% estão
em processo de implantação. “Olhando
para um período de curto prazo, mais
de 70% terão um Plano para Gestão de
Cargos, Carreira e Salários”, projeta o
consultor.

Saiba mais sobre a
Pesquisa Salarial
da ARH Serrana
2019
- As 67 organizações
participantes somam
uma população de 37.823
profissionais
- Foram pesquisados 530
cargos
- 70% das empresas
participantes são de Caxias do
Sul. Flores da Cunha, Bento
Gonçalves e Farroupilha vêm
em seguida, respectivamente
- 64% das empresas
participantes são do ramo da
metalurgia e 12% do comércio
e serviço, seguidos de outros
segmentos

acompanhe e participe
pesquisa salarial 2019
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O
Que
te

coneccta?

Empresário e um dos
covers de Elvis Presley
mais famosos do Brasil,
o farroupilhense Fabiano
Feltrin chama a atenção
pelo seu perfil ousado,
inovador e artístico. Aos
50 anos, o gestor do Grupo
Feltrin e também sócio do
Hard Rock Café Gramado
e de três unidades da rede
de fastfood Bobs já rodou
o mundo apresentandose como Elvis Presley,
em performances tão
convincentes que chegou a
fazer dueto com o músico
inglês Elton John em Las
Vegas, em 2006. Feltrin
também é palestrante e
defensor das causas sociais
e beneficentes. O cara
perfeito para a seção O que
Te Conecta desta edição!
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Fabiano Feltrin
com novas
práticas de
gestão?
“A vida empresarial
e nossas carreiras
precisam de impulso,
de informação, de
inovação.”

com a
tecnologia?
“Certo ou
errado,
precisamos
conviver com
a tecnologia.
Mas como ela
vai melhorar
a qualidade
de vida das
pessoas? Se não
melhorar, não
faz sentido.”

com o seu
trabalho/
profissão?
“Trabalhar é a
“celebração da
vida”. Quanto mais
gostamos daquilo
que fazemos, mais
felizes somos.”

com hábitos
saudáveis?
“Somos um
somatório de
corpo, alma e
mente. O equilíbrio
de tudo isso faz
um ser humano
melhor.”

com o
passado?
com as redes
sociais?
“É uma forma de
inclusão. Mas
nunca iremos
substituir o
relacionamento
presencial,
essencial na vida
do ser humano.”

“Para construir
um futuro,
precisamos
estudar e
entender o
passado. Qem
não conhece
história, não
conseguirá
construir uma
nova história.”

com a
natureza?

com a família?

“Temos a obrigação
de deixar um mundo
melhor do que
recebemos.”

“Família é a nossa
grande e maior
oportunidade de
perceber nossa
missão.”

com a música?

com Elvis?

“Música é
felicidade! O
encontro com
seu ‘EU’. Farei
um museu da
música, contando
a história e a
familiaridade com
nossa essência
de sermos
sentimentais.”

“Foi o maior
ícone da história
da música, foi
pioneiro. No
rebolado, na
dança, na voz,
na performance,
na empatia, mas
principalmente na
inovação.”

com o
presente

com o
futuro?

“Ame o hoje!
Acredite na sua
missão. Nós
somos frutos
dos nossos
pensamentos.
Nós somos
donos dos
nossos
destinos e
dos nossos
resultados.”

“Sou um
especialista no
planejamento
estratégico a
médio e longo
prazo, mas te
confesso que
aconselho as
pessoas a serem
felizes no ‘hoje’.
O amanhã, a
Deus pertence.”

O que te conecta? | fabiano feltrin
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Mais de 127 mil
escolheram o Círculo.
Nossa empresa
escolheu o Círculo
porque a flexibilidade
dos planos atende
às nossas
necessidades.

Escolhi o Círculo
pelas soluções
integradas
que os serviços
oferecem.

Escolhi
o Círculo pela
credibilidade e
presença em 22
cidades da Serra.

Escolhi
o Círculo pela
inovação dos
Centros de
Especialidades.

Nossa empresa
escolheu
o Círculo pelo
respeito nas
negociações.

A mais completa estrutura de saúde da Serra.

Laboratório certificado com selo de qualidade.

Mais de 1.100 funcionários qualificados.

Parque tecnológico atualizado: precisão nos diagnósticos.

Mais de 1.000 médicos credenciados.

Hospital do Círculo com acreditação plena em qualidade é
referência no Estado em cardiologia, obstetrícia e pediatria.

Escolha o melhor você também.
FALE CONOSCO: LIGUE (54) 3013.9777

aconteceu na ARH

aconteceu na ARH

Festa

Junina
A tradicional Festa Junina da
ARH Serrana foi realizada
dia 28 de junho, na Sede da
Fundação Marcopolo, em
Caxias. Mais de 500 pessoas
participaram do “Arraiá”, que
contou com muita animação,
brincadeiras, comes &
bebes e distribuição de
brindes. A festa arrecadou
566 peças de roupas, que
foram doadas à Campanha
do Agasalho 2019, realizada
pela Fundação Caxias!

Lançamento

ESARH 2020
Como Criar Valor na Era Digital, palestra
com Eduardo Carmello, abriu oficialmente
os preparativos para o Encontro SulAmericano de Recursos Humanos - ESARH
de 2020, que será realizado de 11 a 13
de maio em Bento Gonçalves. A palestra
ocorreu dia 27 de agosto, no Dall’Onder
Axten Hotel, em Caxias.
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Missão

Empresarial
A Missão Empresarial consolida-se como uma das ações anuais
mais importantes da ARH Serrana. Neste ano, os participantes
visitaram as empresas Impact Hub, P7 Criativo, Fundação Dom
Cabral, Arcor, Suggar, Rhumo e VG Resíduos, todas em Belo
Horizonte, Minas Gerais, entre 18 e 21 de agosto. A capital
mineira foi escolhida como destino por ser considerada o
primeiro “Vale do Silício” brasileiro em virtude da instalação de
um campus do Google por lá. É uma região com forte atuação
inovadora, alinhada a um dos propósitos da ARH Serrana.

Trocando

Ideias

Foram duas edições do projeto Trocando Ideias
entre os meses de julho e agosto. A primeira foi
dia 3 de julho, na CIC Caxias, com a palestrante
Alessandra Poletto Santi, que explorou o tema
“Mindfulness”. A edição de agosto ocorreu dia 20, na
FSG, com o tema “A nova regulamentação de dados
e os impactos para as empresas”, apresentada por
Alessandra Lucchese e Cassio Mattos.
aconteceu na arh | festa Junina - Lançamento Esarh 2020 - trocando ideias
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ezoom.com.br

A ARH SERRANA OFERECE UMA SÉRIE DE CURSOS PARA SEUS ASSOCIADOS
E PÚBLICO GERAL, BUSCANDO SEMPRE APERFEIÇOAR OS PROFISSIONAIS
DA REGIÃO E FORTALECER O MERCADO DE TRABALHO LOCAL.

Caxias do Sul

Caxias do Sul

18/09/2019 - Employee Experience

23/09/2019 até 25/09/2019 - Elaboração,
Implantação, Condução e Gestão do PPR
para atender o e-Social + Capacitação de
condutor de ensaio de vedação qualitativo
e quantitativo

23/09/2019 até 25/09/2019 - Elaboração,
Implantação, Condução e Gestão do PPR
para atender o e-Social + Capacitação de
condutor de ensaio
23/10/2019 - Comunicação de influência

10/10/2019 - Gamificação e tecnologias
educacionais: como e por que adotá-las em
treinamentos corporativos.

29/10/2019 - Moonshot Thinking
16/10/2019 até 17/10/2019 - Cargos e Salários
20/11/2019 - Conversas Colaborativas
18/10/2019 até 19/10/2019 - Formação em
Analista de Resiliência
06/11/2019 até 14/11/2019 - Excel aplicado
para o mercado de trabalho - Básico ao
intermediário

Bento Gonçalves
25/09/2019 - Palestra de lançamento do
Esarh 2020 - Era Digital: O mundo vai
acabar... para quem não se (Re) Humanizar

Caxias do Sul
05/09/2019 - Tecnologia e comportamento
de consumo na gestão de pessoas

MAIS INFORMAÇÕES:

19/11/2019 - Ferramentas de Avaliação de
desempenho

Um grande portfólio de atividades de
curta e média duração, que
transformam você em um profissional
mais completo e preparado.

