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Editorial

Caros leitores,
A matéria de capa desta edição com o talentoso ator Mateus Solano nos dá a certeza de 
que a distância entre o sonho e a realização não pode nos impedir de investir esforços, 
determinação, garra. A trajetória dele comprova que sempre é possível, mais do que 
realizar, quebrar paradigmas.
Esta edição também fala sobre Ética, tema importantíssimo não apenas porque vivemos 
um momento de escolha daqueles que irão nos representar. Ética é algo que merece 
ser refletido e os bons exemplos, aqui destacados por Rosmarie Capra-Sales e Paulo 
Monteiro, enaltecidos.
Também destacamos a força do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH), 
a cada ano mais robusto em suas contribuições para os profissionais e organizações. 
Este ano certamente irá cumprir, com maestria, a missão de OUSAR e INOVAR.
Na Entrevista Especial da edição, Rivia Karime conta como vive de forma extremamente 
dedicada e engajada o universo da gestão das pessoas em um negócio de alta exigên-
cia como é o golfe. Entrevista por vídeo, como construir carreira de escritor e as nossas 
sempre bem informativas seções também enriquecem o seu conteúdo.

Boa leitura a todos vocês!   

“Investir no sonho  
é sempre preciso”

Papo com o leitor

Expediente

O Grupo Let Recursos Humanos
parabeniza o Rio de Janeiro 
pela conquista do título 
de Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela Unesco!

Foto: Zuh Ribeiro / Army Agency

Nonono

E
la vem construindo uma estru-
tura de RH em um ambiente de 
elite com altíssimo nível de exi-
gência quanto à qualidade do 

atendimento: o Gavea Golf and Country 
Club. Mineira de Juiz de Fora (MG), radi-
cada no Rio de Janeiro, Rivia Karime, 41 
anos, tem na Gerência de Relações do 
Trabalho deste tradicional clube o seu 
primeiro trabalho formal como líder de 
RH. Desafio é com ela mesma.

Graduada em Direito, com MBA em 
Gestão de RH, ela começou a sua car-
reira como advogada em escritório, de-
pois foi chefe do departamento jurídico 
em uma empresa de vigilância com 
cinco mil funcionários. Foi advogada 
da Embratel e procuradora da USP. 
Ao longo da carreira realizou uma sé-
rie de trabalhos nos quais deu suporte 
ao RH. Há dois anos foi solicitada para 
uma consultoria ao Gavea para elabo-
rar normas e procedimentos internos. 

A visão empreendedora do atual Presi-
dente, Lauro de Luca, vislumbrou algo 
bem maior, ampliando a contratação 
dos serviços de consultoria para aten-
der as relações de trabalho do clube, 
que tem 232 funcionários.

Inaugurado em 1926, o Gavea Golf 
and Country Club já recebeu visitas 
ilustres como a do Príncipe Edward, 
de Gales e o ex-Presidente da Repú-
blica, Getúlio Vargas. Seu ambiente foi 
marcado pelo espírito sempre inova-
dor de seus proprietários e Rivia, iden-
tificada com ele, segue implementan-
do práticas que valorizam o potencial 
humano de suas pessoas.  

NEWSLET – Qual é o ponto inicial 
que um RH deve considerar para fa-
zer um bom trabalho em um clube?

Rivia Karime – Ter em mente que a ges-
tão é totalmente diferente da de uma or-

ganização que tenha fins lucrativos. Os 
clientes são os proprietários, que pos-
suem um parâmetro diferenciado para 
avaliação de produtos e serviços, pois, 
em geral, têm acesso aos melhores res-
taurantes e campos de golfe do mundo.

NEWSLET – Que peculiaridade do 
Golfe impacta no seu trabalho?

Rivia Karime – O mais intenso é o da 
mão de obra que trabalha com o cam-
po de golfe, e o esporte em si, pois te-
mos que capacitar e treinar aqui dentro, 
como se fosse uma escola. Não existe 
esse pessoal no mercado, pois eles têm 
que operar um maquinário importado. 
Alguns podem ficar prontos em cinco 
meses, outros levam alguns meses a 
mais. Temos um campo de golfe com 
18 buracos e, para a manutenção dele, 
contamos com 42 pessoas, a maioria 
com formação operacional. Há apenas 
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É possível sempre surpreender para encantar clientes, 
tendo como foco a verdade e a qualidade. Isto traduz o 
dia a dia da equipe do Grupo LET em Belo Horizonte 
(MG). Cristina Ferreira (DP), Mirelle Castro (RH) e Raquel 
Ramos (DP), respectivamente, na foto, da esquerda para 
a direita, têm obtido um excelente retorno de clientes 
como a Prefeitura de Belo Horizonte e a Oi Futuro em 
serviços como recrutamento e seleção, administração 
de mão de obra temporária e terceirização.    

“Eles elogiam a qualidade do nosso atendimento e 
a capacidade que temos em atender as expectativas 
deles, sempre, em muito pouco tempo”, diz Cristina, 
Analista de DP do Grupo LET em Belo Horizonte (MG). 
Recentemente, por exemplo, o trio das alterosas teve que lidar com o recrutamento e a 
administração de temporários que atuaram na cidade durante a recém finalizada Copa do 
Mundo Brasil 2014. 

Entre os principais clientes atendidos atualmente estão a Prefeitura de Belo Horizonte 
(com os quais trabalhamos com mão de obra terceirizada e mão de obra temporária para 
atuar durante a Copa do Mundo). “Conversamos com eles diariamente, o que é muito im-
portante para resolver, por exemplo questões administrativas”, informa Cristina.

Temos também um contrato por tempo indeterminado com a Oi Futuro, que administra o 
Teatro Oi Futuro (em Belo Horizonte – MG). Fornecemos para eles, por exemplo, técnicos 
de iluminação. 

Existe um número muito grande de consultorias. Para marcar a sua diferenças, o Grupo 
LET prioriza a qualidade e o respeito à visão de seus clientes. 

 
LET-BH recebe elogios de nossos clientes
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Rivia Karime
Consultora de Relações do Trabalho 
do Gavea Golf and Country Club

Rivia: “O nosso compromisso é  
com a melhoria contínua” 

Foto: Divulgação LET



Cultura

“LeR é muuuitO bOm” 

“acredito que 
o meu trabalho 

aqui agregou 
melhoria na 
gestão desse 

conhecimento 
adquirido pelos 
funcionários”

três mecânicos, com o nível técnico e 
um engenheiro agrônomo (nível supe-
rior). 

NEWSLET – Mas há pré-requisito 
comportamental para se atuar com 
o golfe? 

Rivia Karime – Sim. Preciso de pes-
soas receptivas ao treinamento e 
com capacidade de apreender co-
nhecimentos. No contato permanen-
te entre funcionários e associados, 
os cuidados com comportamento, 
gentileza e prestatividade são impor-
tantíssimos. Nossos sócios frequen-
tam a piscina, restaurantes e bares, 
sendo atendidos pelos garçons, mai-
tres, massagistas, roupeiros etc. O 
golfe é a atividade primordial, mas 
os demais funcionários têm que es-
tar no mesmo nível de atendimento 
que aqueles voltados ao esporte. 

NEWSLET – Que fatores engajam 
os funcionários na cultura do golfe 
e do clube?

Rivia Karime – No Gávea há um aspec-
to muito interessante: pouco mais de 
25% dos funcionários têm mais de 10 
anos de casa. Essas pessoas transmi-
tem aos mais jovens a cultura do golfe. 
Além disso, o contato diário com alguns 
sócios propicia essa troca. Os funcio-
nários podem jogar golfe às segundas-
feiras no Clube, aprendendo com os 
mais experientes. Há ainda um curso de 
inglês, ministrado a eles por uma sócia 
de forma voluntária. A cultura do desen-
volvimento de pessoas em seu aspecto 
mais humano é muito forte aqui desde 
muito tempo. Outro ponto forte no en-
gajamento são as promoções internas 
e o patrocínio de bolsas de estudos e 
treinamentos aos funcionários. Também 
não há restrição para contratação de 
parentes. Se o filho, sobrinho, tio ou o 
que for de um funcionário tiver compe-
tência para um determinado cargo não 
há por que não admiti-lo.

NEWSLET – E o que o seu trabalho 
agregou a essa “cultura humana” 
do Gávea?

Rivia Karime – Acredito que tem sido 
na melhoria da gestão desse conhe-
cimento adquirido pelos funcionários. 
Alguns treinamentos eram pontuais e 
aconteciam externamente. Passamos a 
montar treinamentos por equipe e den-
tro do clube, aumentando a interação 
entre os funcionários de diferentes se-
tores. Outro ganho foi a possibilidade 
de acompanhar de perto o resultado da 
melhoria desses funcionários e identi-
ficar algumas competências comporta-
mentais. 

NEWSLET – Como o RH atrai bons 
profissionais para atuar no clube?

Rivia Karime – Mediante nossa pro-
posta de valores, com possibilidade 
de crescimento pessoal e profissio-
nal. Mostramos fatos: há pessoas 
que entraram aqui como auxiliares 
de serviços gerais e hoje se desen-
volveram em uma profissão na cozi-
nha. Temos garçons que, por terem 
o inglês fluente, também estão em 
eventos externos com ganhos mui-
to bons. Contratamos três jovens do 
Programa Aprendiz e que hoje são 
assistentes de compras e de custos. 

NEWSLET – Como é a questão das 
relações trabalhistas em um clube 
social e como o RH, em termos de 
gestão, lida com esse tema?

Rivia Karime – O Gávea nesse aspecto 
sempre foi muito correto, cumprindo a 
legislação. O que eu vim trazer foi uma 
regulamentação de procedimentos inter-
nos para que o Clube tivesse um parâ-
metro, uma referência para resolver as 
questões que aparecem no dia a dia. A 
ideia era a de aprimorar as relações de 
trabalho. E para isto, entre outras ações, 
fizemos um manual do colaborador para 
a conduta dele em relação ao sócio, mas 
que também dá a ele noções dos direi-
tos que tem. Ele recebe o manual assim 
que é admitido. E tudo está escrito em 
uma linguagem muito simples. Tenho um 
foco muito grande com a qualidade da 
comunicação. Dou cursos de Gestão do 
Trabalho para leigos – não aqui dentro – 
e sempre tive uma preocupação em não 
me expressar no “juridiquês”.  

NEWSLET – Por que contar uma 
consultoria de RH, como o Grupo 
LET é importante para o RH em um 
clube de golfe? 

Rivia Karime – Procuramos o Grupo 
LET pela experiência que vocês têm 
no mercado com outros clientes de 
vários segmentos. Temos manutenção 
e obras, a parte de cozinha, a parte 
de serviços aos sócios (lavanderias, 
vestiários etc). Quando há eventos, 
precisamos aumentar o nosso efetivo, 
contratando temporários para atuar na 
manutenção do campo, pois aumenta 
muito o fluxo de jogadores. Além dis-
so, começamos agora em agosto um 
projeto no qual o Grupo LET está nos 
auxiliando: um programa de capacita-
ção de outro técnico (engenheiro agrô-
nomo) para campo de golfe. Estamos 
admitindo um estudante de engenharia 
agronômica que se forma no final des-
te ano. Ele vai acompanhar o grande 
especialista que temos em campos de 
golfe e também a construção do cam-
po de golfe olímpico. É um investimen-
to do Gavea. Ele vai aprender e auxiliar 
na parte das pesquisas.

“Mudança Cultural Orientada por Comportamen-
to”, de José Luiz Lopes Alves e Luiz Carlos de 
Miranda Junior – Qualitymark Editora
Um mix genial entre a linguagem comporta-
mental e a linguagem técnica para ajudar o 
leitor a perceber o quanto os comportamen-
tos seguros, seguidos de atitudes seguras, 
contribuem no gerenciamento do risco de 
atividades profissionais mais complexas fisi-
camente falando. A experiência dos autores é 
um belíssimo pano de fundo desta autêntica 
enciclopédia para quem atua com Segurança 
do Trabalho. 

Myrna Bran-
dão, jorna-
lista espe-
c ia l i zada 

em Cinema, nos sugere 
a reflexão sobre o filme 
“À Procura da Felicidade 
(The Pursuit of Happy-
ness, 2006)”. Dirigido por 
Gabriele Muccino, o filme 
é a história real de Chris 
Gardner (Will Smith), um 
vendedor que enfrenta 
uma série de obstáculos 
aparentemente intranspo-
níveis, mas sua força de 
vontade é maior que tudo.  

Da “Sétima aRte”...paRa OS RHs

Novo Dicas NEWSLET

Para refletir: 
Podemos trabalhar nas organizações, com este 
filme, temas como Superação, Significado do 
Trabalho, Resiliência, Gestão de Conflitos, Lide-
rança, Autoconfiança, Equilíbrio emocional, entre 
outros. Além disso, a narrativa possibilita o deba-
te em torno de vários aspectos, tais como:  – A 
incrível persistência de Chris, que não esmorecia 
diante das dificuldades, o que acabou possibili-
tando que seu sonho fosse alcançado. / – A cena 
da entrevista na corretora e o empenho de Chris 
quando se inscreve num programa altamente 
competitivo no qual somente um em cada vinte 
candidatos seria efetivado. / – O Quociente de Adversidade enunciado por 
Paul Stoltz, que mede a capacidade que temos para responder e reagir a si-
tuações adversas.  Segundo ele, nosso potencial disponível pode ser muito 
maior do que imaginamos.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Entrevista Especial

Dê duas dicas para evitar ou minimizar conflitos gerados pelo ego 
nas empresas familiares?
J.M. – Na família as manifestações do Ego têm cores carregadas, 
pois papeis como os de pai, mãe, empreendedor, provedor, filho, 
filha, irmãos, se sobrepõem. As pessoas estão em diferentes está-
gios de vida e consciência, decorrentes de carreira, necessidades e 
carências materiais e emotivas. Só o amor, a compaixão,  consciên-
cia do nosso papel em relação aos outros e o genuíno interesse po-
dem neutralizar exageros do Ego. Outra dica é a família tomar consci-
ência dos fenômenos conflituosos ou não instalados e dos potenciais 
conflitos no futuro  e, através de um trabalho que não deve se focar 
em aspectos jurídicos e societários, construir um código de princí-
pios que possa neutralizar  as manifestações  inadequadas dos Egos 
presentes, separando o que é família e o que é o negócio.

Como convencer os donos do negócio que o processo sucessório 
em uma gestão familiar deve ser justo e profissional?
J.M. - O argumento decisivo é o fundador se conscientizar de que 
não é eterno. Quando ele faltar o que acontece com o negócio, o 
seu patrimônio e o seu legado material e imaterial? Um processo 
sucessório justo e profissional deve começar a responder essa e ou-
tras questões muito antes que este argumento decisivo possa ocor-
rer. Outro argumento: com a sofisticação dos mercados e aumento 
da complexidade na gestão, uma empresa de família dotada de um 
sistema de governança tem melhores resultados, perenidade e con-
sideração diferenciada quer seja pelo mercado atendido ou pelos 
seus funcionários.

Por que a fofoca em uma empresa familiar causa muito mais estragos?
J.M. - Por que ocorre em ambientes fora da empresa. Se a família dei-
xa isso permear para dentro da organização  os funcionários tendem 
a potencializar  a fofoca. Como geralmente essa fofoca tem como 
personagens pessoas da família que atuam na empresa ou não, for-
mam se partidos, alianças, simpatias, antipatias e distorções que en-
venenam o ambiente familiar e o ambiente da empresa causando 
estragos visíveis e invisíveis. 

De bate-pronto com o autor
...até por isto, fazemos aqui três perguntinhas 
a Jair Moggi (autor) que muita gente gostaria 
de ver respondidas. E ele responde...

“Empresa de Família – Crescimento, Desenvol-
vimento, Perpetuidade” – de Jair Moggi e Luiz 
Antonio Chaves – Qualitymark Editora
Nosso Bate-Pronto da edição é com o econo-
mista, advogado e administrador Jair Moggi 
apresentando os desafios de se lidar com 
uma empresa gerida pela família.
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E
m um mercado globaliza-
do, com a tecnologia cada 
vez mais reduzindo frontei-
ras e eliminando limites, os 

processos seletivos ganham novos 
formatos, como o da entrevista por vi-
deoconferência — skype, msn, yahoo, 
não importa o nome da ferramenta. 
Mesmo que este tipo de entrevista 
ainda não seja o mais comum, está 
aumentando a demanda pelas entre-
vistas com candidatos oriundos de 
outras cidades e estados. 

Isabella Amorim, Coordenadora 
de RH do Grupo LET da Matriz Rio 
e Escritório Centro- Rio, conside-
ra a entrevista por vídeoconferên-
cia uma modalidade bastante eficaz 
de testagem quando entrevistador 
e candidato se preparam de forma 
adequada. Mesmo uma boa prepara-
ção, contudo, por vezes não elimina 
a ansiedade. “Percebo que, em geral, 
os candidatos ficam mais nervosos 
em entrevistas online; dessa forma 
a fase do quebra gelo, neste tipo de 

processo, pode durar um pouquinho 
mais do que seria pessoalmente”, ar-
gumenta a profissional do Grupo LET, 
consultoria que está capacitada de 
forma técnica e comportamental para 
aplicar a videoconferência. 

“Normalmente, já no início da en-
trevista, eu explico o motivo dela es-
tar acontecendo por Skype e oriento 
a pessoa para que ela encare a entre-
vista como um bate-papo informal ou 
uma conversa”, reforça Isabella. Ain-
da segundo a Coordenadora de RH, 
o retorno das empresas com os resul-
tados desse tipo de entrevista costu-
mam ser positivos.

Entrevistamos alguns candidatos 
– que preferiram não ter seus nomes 
revelados – e obtivemos deles visões 
muito semelhantes em relação à ex-
periência de uma entrevista por vídeo. 
Em geral, eles admitem ficar mais an-
siosos antes da entrevista, pois ima-
ginam o ambiente da empresa e não 
estão vendo o entrevistador por com-
pleto, o que cria certa insegurança. 

Contudo, após finalizada a entrevista, 
a maioria (cinco dos sete entrevista-
dos) assegura ter se sentido mais con-
fiante em relação ao resultado final. 
Certo mesmo é que todos eles não 
substituem uma entrevista in loco por 
uma em vídeo, apenas considerando 
esta possibilidade como “uma alterna-
tiva viável”.

Oferecemos ao nosso leitor 
um importante PASSO A PASSO 

PARA SE SAIR BEM EM UMA 
VÍDEOCONFERÊNCIA...

Programe-se - Antes da entrevista, 
confirme com o entrevistador o e-mail 
e o adicione antecipadamente. Plane-
je-se, com antecedência, para estar 
conectado no horário. Não agende 
compromissos externos em horários 
próximos ao da entrevista por vídeo.

Pratique em frente a um espelho - 
Quem não tem nenhuma familiaridade 
com câmeras pode achar bem assus-

tador ver seu rosto nesse recurso pela 
primeira vez. E isso pode atrapalhar o 
curso da sua entrevista. A sugestão, 
portanto, é praticar em frente a um 
espelho antes. É interessante, inclusi-
ve, se familiarizar com as expressões 
que você faz quando fala. Além disso, 
praticar ajuda a perder a timidez das 
câmeras.

Teste o seu equipamento - Teste a 
câmera, o microfone e a conexão 
da internet, bateria, aúdio e o vídeo 
- evite que a entrevista seja interrom-
pida ou se atrase por conta de algum 
problema técnico na sua máquina. 
Se necessário, conecte-se com um 
amigo online para testar o programa 
e a conexão.

Feche os outros programas - Não 
deixe outro programa aberto no seu 
computador além do serviço de chat 
online para não reduzir a velocidade 
da internet e nem fazer com que você 
desvie sua atenção da entrevista.

Procure um lugar tranquilo e silen-
cioso - Esteja conectado em local 
silencioso, sem bagunça e sem inter-
ferência de outras pessoas, sons in-
desejáveis ou animais de estimação. 
Tudo isto pode distrair o entrevistador 
ou você mesmo. É ideal estar em um 
quarto, um escritório ou uma bibliote-
ca, por exemplo.

Fundo “clean” - Evite ficar em local 
com muitos objetos ao fundo, como 
quadros ou estantes cheias de livros. 
O que fica à mostra na câmera, além 
do seu rosto, pode dizer muito sobre 
como você se preparou para a entre-
vista. A dica é mirar a câmera para um 
fundo branco ou de uma cor quente. 
Além disso, limpe sua mesa e deixe 
visíveis apenas prêmios e certificados.

Apresente-se adequadamente - Ape-
sar de sua imagem aparecer só da 
cintura para cima, se vista com o traje 
de acordo com a vaga e a empresa. 
Nada de camiseta regata. No caso 
das moças, sem essa de roupa de-
cotada ou maquiagem carregada de-
mais. Use roupas discretas, de cores 
sóbrias e sem brilho. Dependendo do 
cargo, o ideal é usar camisa social, 
com atenção à gola, que deve estar 
arrumada. Lembre-se: você estará 
sendo avaliado como se estivesse no 
ambiente da empresa.

Linguagem Corporal - O fato de estar 
sentado já ajuda a postura e a lin-
guagem corporal. Mesmo assim, é 
importante que você tome cuidado 
para não derrubar nenhum equi-
pamento durante a conversa ou fa-
zer movimentos excessivos com as 
mãos, que podem prejudicar as ima-
gens da câmera, dependendo da co-
nexão com internet.

Use anotações - Uma entrevista de 
emprego online permite que você con-
fira e consulte anotações durante a 
conversa para que consiga se expres-
sar melhor. Se surgir alguma dúvida, 
você poderá consultar o material que 
enviou para o recrutador, como currí-
culo e carta de apresentação, para dar 
a melhor resposta possível.

Escolha um login com um nome 
‘profissional’ - Tenha cuidado com o 
nome de usuário no serviço online: o 
ideal é ter uma conta só para contatos 
profissionais, com o nome e sobreno-
me ou com as iniciais.

Para onde olhar? - Olhe para a câme-
ra e não para a tela do computador. 
Por mais que isso pareça estranho, 
se você direcionar o seu rosto para 
o monitor, pode gerar uma sensa-
ção no entrevistador de que você 
está olhando para longe. Por mais 
que você não esteja fazendo contato 
olho a olho, no sentido tradicional, 
quando você olha para a câmera, 
parece que você está olhando para 
o entrevistador.

Cuidado com as interrupções - Lem-
bre-se de que sua casa é um ambiente 
bastante diferente do ambiente cor-
porativo. Por mais que esteja em seu 
quarto ou escritório, não se esqueça 
de desligar os telefones e avisar a fa-
mília, para que não haja interrupções. 
Cuidado especial com crianças e ca-
chorros. 

O entrevistador está ligado em você? 
- É importante que você pare algu-
mas vezes para verificar se o entre-
vistador está atento ao que você diz. 
Porém, não faça muitas pausas. Al-
gumas breves são suficientes para 
conferir se ele entendeu todas as 
informações.

Ao final, nunca se esqueça de agra-
decer pela oportunidade de ter sido 
entrevistado. Não importa qual vá ser 
o resultado da experiência pela qual 
acabou de passar.

E se a ENTREVISTA for por VÍDEO?!...
afinal, como agir...
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D
iz-se que “quando extra-
ímos algo das vísceras” 
tornamos visível e prático 
a todos o que era profun-

do ou só imaginável. Depois das de-
monstrações de sede pela mudança 
na sociedade e de as empresas “vive-
rem na carne” uma diversidade delas, 
o tema da ÉTICA voltou à pauta.

Do grego “ethos”, Ética se traduz 
por um conjunto de valores morais e 
princípios que norteiam a conduta hu-
mana na sociedade. Em uma época 
em que devemos refletir para escolher 
representantes, é vital também conhe-
cermos vivências organizacionais so-
bre este tema.  

Mergulhando na discussão sobre 
Ética, Paulo Monteiro, consultor de 
desenvolvimento humano e organi-

zacional, coach profissional e profes-
sor da FGV e Fundação Dom Cabral, 
considera que ainda existe um certo 
descompasso na história da humani-
dade entre o que está escrito, o que 
é desejável, o que é viável e o que é 
concreto. A distância entre discurso e 
prática em Ética se explica pela nos-
sa natureza humana, segundo ele. 
“Somos seres em que o bem e o mal 
convivem; a luz e a sombra, a verdade 
e a mentira. Quando se leva isso para 
o dia a dia, é extremamente desafiante 
ter uma conduta pura”, considera. Se-
ria como se vivêssemos eternamente 
em uma corda bamba. 

“Mas, por outro lado, se não hou-
ver parâmetro para se balizar, come-
çamos a fazer o que vier à cabeça”, 
analisa Paulo em relação à necessida-

de de um código de conduta ou éti-
ca. Categórico, ele afirma que “levar a 
Ética de maneira infantil é antiético”. 
O que isto significa? “É preciso per-
der o medo de colocar a Ética e todas 
as suas implicações, nas discussões 
estratégicas das empresas, porque 
a tecnologia nos ajuda a acabar com 
aquele negócio de varrer para debaixo 
do tapete”, alerta. 

Com formação em Filosofia, Paulo 
conta que embora haja no país um 
histórico de pressão pela corrupção, 
existem empresas que superam esse 
status quo e conseguem ser éticas. 
Ou seja: conseguem que aquelas pa-
lavrinhas bonitas saiam do quadrinho 
na parede e façam parte do dia a dia 
de suas pessoas. “É preciso que cada 
um se pergunte de que forma viveu 

determinado conceito após um dia de 
trabalho intenso; o próprio mercado 
não tolera mais que a Ética se resuma 
ao discurso”, esclarece Paulo. 

Mas o primeiro desafio para que isto 
aconteça parte do íntimo de cada um. 
“Temos dificuldades em reconhecer 
e discutir nossas falhas. E temos que 
discutir isso em família, no condomí-
nio, na empresa. Não acredito no ser 
totalmente ético, nem antiético. Somos 
uma mistura. Temos que aprender a 
colocar para fora o nosso lado mais éti-
co dessa mistura”, finaliza. 

Se o primeiro desafio vem de den-
tro, o segundo vem da tecnologia. O 
consultor entende que ficou muito 
mais difícil ter espaço para a reflexão 
em uma rotina na qual “o smartphone 
vai conosco até para o banheiro”. 

Desafios à parte, Paulo conside-
ra a Lei Anticorrupção (12846/ agos-
to 2013), aprovada pelo Congresso 
Nacional, positiva para o que chama 
de um urgente choque de reflexão, 
transformação e ação. “Não resolverá 
todos os problemas, mas é uma refe-
rência”, aposta. 

Um exemplo corporativo deste en-
foque que já vem dando certo ocorre 
na L´Orèal Brasil, que em outubro do 
ano passado implementou a Política de 
Prevenção de Corrupção, como mais 
uma ferramenta de um trabalho com 
Ética que começou na empresa em 
2007. A L´Oréal tem intermediários e 
fornecedores. “Eles são chamados a 
assinar a Cláusula de Intermediários 
ou a Cláusula de Fornecedores, dizen-
do que os honorários que a L´Oreal 

está lhes pagando não será usado para 
fazer corrupção de qualquer espécie. E 
deixamos claro que em caso de infra-
ção haverá investigação da empresa”, 
assegura Rosmari Capra-Sales, Dire-
tora de Ética e Diretora de Tributos da 
L´Orèal Brasil . A empresa também tem 
política de tratamento ético para jorna-
listas, médicos, representantes comer-
ciais e outras classes de profissionais 
com os quais se relaciona. 

Graduada em Direito, Rosmari está 
na L´Oréal desde 2005 e em 2009, quan-
do já era Diretora de Tributos e Contabi-
lidade, também foi nomeada para a Di-
retoria de Ética, pelo seu perfil pessoal 
e comportamental. “Fui escolhida pelos 
valores que trago comigo”, confirma. E 
o seu envolvimento é de fato visceral ao 
ocupar uma posição considerada estra-
tégica pela L´Orèal, se reportando dire-
tamente ao presidente. 

Embora o tema Ética remeta ao 
universo das pessoas, esta diretoria, 
na L´Orèal não está no RH. E Ros-
mari vê vantagens nisso: “Ética não 
deve ser um peso excessivo ao RH, 
tenho várias conversas com eles e 
trabalhamos juntos, compartilhando 
decisões”, argumenta. Para Rosmari a 
L´Oréal entendeu já em 2000, em ní-
vel mundial, que o pilar da Ética é o 
caminho único para a perenidade da 
organização. 

O dia a dia da vivência de Ética na 
L´Orèal é dinâmico, tendo na políti-
ca “Open Talk” uma excelente forma 
para entender e estimular as pessoas 
a contar quais são suas dúvidas e di-
ficuldades. Todo funcionário que tem 

a liberdade de levantar uma questão 
a ser discutida – o que pode envolver, 
inclusive, denúncias e temas polêmi-
cos — é protegido de retaliação por 
canais de Ética onde se coloca de 
forma anônima. A empresa também 
está ligada no comportamento de 
seus funcionários nas redes sociais, 
orientando-os sobre atitudes de bom 
senso. “Não vamos confundir isto 
com opinião pessoal sobre temas 
polêmicos, como a punição ao Luiz 
Suárez, na Copa; onde cada um pode 
pensar e expressar o que quiser”, es-
clarece Rosmari.

A Diretora de Ética assegura que 
o funcionário se sente muito mais à 
vontade em trabalhar em uma empre-
sa na qual ele sabe que há um código 
de conduta, onde, por exemplo, está 
escrito que “não é permitido que nin-
guém grite com o outro”. Outro pon-
to curioso diz respeito a conflito de 
interesses. Na L´Orèal os amigos e 
parentes de funcionários que tiverem 
a competência para ocupar determi-
nados cargo, podem ser elegíveis ao 
mesmo. “Temos determinados contro-
les para mitigar esses conflitos”, infor-
ma Rosmari. 

Comprovando que as palavras 
saem mesmo do quadrinho, a L´Orèal 
entrega ao novo funcionário uma carta 
para ele assinar dizendo “que recebeu 
e leu todo o Código de Ética”. O docu-
mento é assinado na presença do ges-
tor, um corresponsável pelo processo 
de aprendizado que também inclui o 
“Ethics and Learning”, um minicurso 
de 30 minutos de e-learning. “Ajuda a 
pessoa a entender de forma genérica 
e global o que se espera dela”, sinteti-
za a Diretora.   

Mais do que cuidar do tema na en-
trada, a L´Orèal foca no desenvolvi-
mento de sua absorção ao mensurar 
em sua avaliação de desempenho se 
cada funcionário está “obtendo resul-
tados com integridade”. No ambiente 
de trabalho eles são também incenti-
vados a motivar nos outros a tomada 
de atitudes éticas. Afinal, depois que 
se tem segurança de estar fazendo o 
melhor, nada como ajudar o outro a fa-
zer o mesmo.

Reflexões sobre o tratamento a este 
tema visceral para as organizaçõesÉTICA

ROSMARI CAPRA-SALES considera Ética 
um tema que deve ser debatido desde 
a escola fundamental; na L´Orèal há o 
“Ethics and Learning” para os novos 
funcionários

PAULO MONTEIRO não dissocia “Ética na 
política” de “Ética na sociedade ou empresa”; 
para ele a questão é de nos conscientizarmos 
que somos nós que fazemos a política, “que 
colocamos os caras lá”

Gestão de Pessoas Gestão de Pessoas

Fo
to

: S
ite

 S
xc

.h
u

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



10 | Julho / Agosto | 2014 |   | 2014 | Julho / Agosto | 11

A forma com a qual Mateus So-
lano interpreta seus perso-
nagens, exibindo atitude que 
foge a qualquer obviedade, 

se casou desde sempre com um dos 
focos da linha editorial de NEWSLET —
expor ideias de gente que mexe com 
a cabeça de muita gente. Por isso, 
fomos “atrás dele”, não importando o 
tempo que levasse para abrir “espaço 
ao seu verbo”.

A atitude do “Félix”, da novela 
Amor à Vida, representou para mui-
tos críticos e, sobretudo, para o teles-
pectador, um marco na Televisão bra-
sileira. Aos 33 anos, este brasiliense, 

de origem judaica, radicado no Rio 
de Janeiro, chega à sua maturidade 
como profissional com muita consci-
ência de que ainda terá que lidar com 
imensos desafios.

Com extrema simpatia e franque-
za, ele nos concedeu entrevista em 
que abre o jogo sobre a profissão 
de ator, a relação com a TV Globo, 
com o público, a mídia e consigo 
mesmo.

Atualmente Mateus está ensaiando, 
com Miguel Thiré, uma peça de teatro 
que irá abordar o universo dos “selfie”. 
“Todo mundo está muito selfie e pou-
co “os outros”. O que é selfie? Você, 

com um sorriso muitas vezes falso, 
tira uma foto em qualquer lugar. Na 
verdade, nós, não nos olhamos mais; 
a peça (estreia no final do ano, no Rio) 
vai refletir um pouco sobre tudo isso”, 
convida o ator. 

NEWSLET – O que significa para 
você o termo PRODUTIVIDADE?

Mateus Solano – Estar em dia com o 
que eu preciso fazer. Devo determinar 
metas diárias e cumpri-las. Quanto 
mais metas, para as quais eu me pro-
pus, eu conseguir cumprir, maior foi a 
minha produtividade.

NEWSLET – Quais foram os maiores 
desafios para a construção da sua 
carreira?

Mateus Solano – Primeiro o descaso 
total que o nosso País tem pela Arte. 
Isto dificulta muito. A burrice da gente 
de achar que a cultura brasileira é me-
nor ou vale menos do que as outras e 
de que isso se relaciona com as difi-
culdades da economia ou de qualquer 
outra coisa. Eu só consegui viver da 
profissão quando, aos 13 anos de car-
reira, apareceu a televisão na minha 
vida. Precisei atuar muito em teatro e 
ás vezes pagando para trabalhar. Aca-
bei conhecendo muita gente diferente, 
recebendo convite para atuar na TV e 
tendo que me adaptara uma nova lin-
guagem em muito pouco tempo. Nem 
sempre o ator de teatro se adapta à TV. 

NEWSLET – Basicamente, por que o 
trabalho do teatro é tão distinto?

Mateus Solano – No teatro você está 
contado a mesma história todo dia, se 
aprofundando e aprendendo a cada dia 
com a própria peça e o personagem. A 
cada dia há um público que se compor-
ta de maneira diferente e isso reflete no 
seu trabalho, na sua maneira de con-
tar uma mesma história. O negócio é 
ao vivo, pode acontecer um imprevisto. 
Se cair um copo no chão você tem que 
lidar com aquilo. Já na TV é um traba-
lho gravado, em que você repete uma 
cena exaustivamente até acertar.

NEWSLET – Como não desistir 
quando tudo parecia inalcançável?

Mateus Solano – O meu segredo foi 
o de ter nascido em uma família que 
pode me dar o suporte. Foram 13 anos 
de teatro em que não ganhei dinheiro 
suficiente e a minha mãe apostou no 
meu sonho. O que não te dá dinheiro 
não passa de um sonho. Mas é preciso 
acreditar nesse sonho e não interrom-
per a busca para que ele se concretize. 
Tive uma família muito presente que 
me permitiu continuar, ano após ano, 
tentando. Para muita gente o primeiro 
ponto de apoio de uma carreira é um 

ambiente familiar favorável, que lhe 
propicie o segundo passo. Quando 
você nunca desiste de fazer o que faz 
de melhor e pensa nisso o dia todo, de 
repente percebe que o sonho se torna 
mais real. Esse foi o meu caso. 

NEWSLET – Hoje você já pode, de 
certa forma, escolher os seus papeis?

Mateus Solano – Posso me dar a esse 
luxo. Têm aparecido muitos papeis di-
ferentes. Mas nesses 13 anos em que 
eu estava no teatro pegava tudo o que 
aparecia para mim. Cheguei a fazer 
três peças ao mesmo tempo, uma in-
fantil, duas adultas.     

NEWSLET – Você passa para o pú-
blico a sensação de que adora viver 
papeis que representam a quebra de 
paradigmas. É isso mesmo?

Mateus Solano – Gosto de viver papeis 
totalmente diferentes, que me tragam 
personagens humanos, com suas qua-
lidades e defeitos, com característica 
multifacetada. O ser humano é assim 
e é isto o que me interessa: explorá-lo 
em sua plenitude. Quando não rotula-
mos um personagem de “bonzinho” ou 
“malzinho” ele engrandece. É esta for-
ma de tratar os personagens que aca-
ba me desenvolvendo dentro da trama. 
O Félix, de Amor à Vida, foi construído 
para ser uma coisa. A partir do momento 
em que eu vou mostrando outra coisa, 
comprovando que ele (o personagem) 
tem mil razões para ser como é; o pú-
blico começa a se ver capaz de perdoar 
um vilão. As pessoas percebem que o 
Félix é um monte de coisas, nesse “cal-
deirão” chamado de ser humano. 

NEWSLET – E o que representou 
para a sua carreira o histórico mo-
mento do primeiro beijo gay da tele-
visão brasileira? 

Mateus Solano – O que mais me emo-
cionou e impressionou não foi o beijo en-
trar para a história; mas, através do amor 
que o público sentia pelo personagem, 
a TV GLOBO ter sido obrigada a rever 
os seus conceitos, pré-conceitos e pa-

drões. O beijo gay não estava previsto. 
Foi uma solicitação do público que torcia 
pelo casal (Félix e Nico). O próprio públi-
co mudou seus conceitos. Não vou dizer 
que pessoas completamente preconcei-
tuosas deixaram de ser, mas pelo menos 
passaram a refletir sobre seus conceitos 
o que, para mim, é a maior vitória que 
posso ter como artista. 

NEWSLET – É gratificante, para o 
ator, ver que as pessoas torceram, no 
caso de Amor à Vida, por um vilão?

Mateus Solano – Não. É preocupante! 
Torcer pelo que é mal é preocupante. 
Mas eu penso que as pessoas, desde 
o início, viam mais do que um lado no 
meu personagem; viram algo muito 
além da relação do bem com o mal.

NEWSLET – Como é o momento em 
que você mergulha no universo de 
um personagem? 

Mateus Solano – Não há um método 
racional. O mínimo é procurar uma 
vasta leitura sobre o universo que en-
volve o personagem. No caso do Félix, 
li sobre maldade, sobre o poder da se-
dução. O que eu gosto de fazer com 
cada personagem é colocar um tique, 
um trejeito, alguma coisa que o mar-
que, independente do texto; uma assi-
natura corporal, até para eu entender 
que, ah, agora vesti o personagem. 

NEWSLET – De que forma você lida 
com a crítica quando, de repente, ela 
não lhe for favorável? A crítica pode 
te motivar a um processo de constru-
ção?

Mateus Solano – Eu gosto demais da 
crítica, principalmente a do público. 
Há comentários muito bacanas. Mas 
quando recebo uma crítica ruim, fico 
de ouvidos bem abertos para extrair 
o que me serve. A crítica boa é muito 
perigosa também. Você precisa estar 
preparado para não lhe deixa nada su-
bir à cabeça. 

NEWSLET – É trabalhoso lidar com 
a fama? 

Mateus Solano
ator da TV GLOBO

“Sem certezas e rótulos, com muitas dúvidas 
e novas questões – assim vamos crescendo”

Personagem – Capa Personagem – Capa
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Mateus Solano – Vamos definir o que é 
“fama”. Uma coisa é o reconhecimento 
do público que aprecia o que você faz. 
Outra é o sentido invasivo do status de 
celebridade, do excesso de intimidade. 
Eu não consigo mais assistir à vida, mas 
sou assistido por ela. Muita gente cria 
um modelo do que acha que eu sou 
como pessoa. É complexo lidar com a 
fama. Eu saio menos, fico mais em casa. 
Entristece-me o fato de não poder sair 
com a minha filha a lugares públicos. 
Há muitas coisas erradas, mas como 
é uma indústria milionária ninguém faz 
nada para mudar isso. Por um lado, te-
nho uma porção de colegas que gosta 
demais de aparecer. Mas este, definiti-
vamente, não é o meu caso.   

NEWSLET – Recursos Humanos lida 
com o “cuidar de pessoas”. Sob esse 
viés, como você percebe a relação 
da TV Globo com vocês atores? 

Mateus Solano – A TV GLOBO tem 
conosco o maior cuidado e carinho 
possíveis. O que acontece é que a 
rotina de uma novela é algo que bei-
ra o desumano, até para a própria TV 
Globo. São muitas horas trabalhadas 
e uma obsessão cada vez maior em 
querer cumprir tudo o que os autores 
escrevem. Se está escrito “afundem 

o Titanic”, não tem meio termo. E há 
toda uma produção por trás desse 
“afundamento”. O trabalho da equipe 
de produção é colossal e, ao mesmo 
tempo, magnífico. Em novela tudo é 
um exagero. E a história vai se alon-
gando, se alongando, porque as pes-
soas querem assistir ao último capítu-
lo. Por tudo isso, a área de Recursos 
Humanos na TV tem um papel cada 
vez mais importante e ao nos dar su-
porte em cada ação.

NEWSLET – As novelas deveriam 
ser mais curtas?

Mateus Solano – Na minha opinião, 
sim! A própria TV Globo já percebeu 
esta necessidade e está trabalhando 
para criar um novo formato. 

NEWSLET – Que lição de superação 
a sua trajetória pode trazer para pro-
fissionais, seja nas artes cênicas ou 
não, que começam a construir suas 
carreiras?

Mateus Solano – Como ser humano e 
profissional o ideal é NÃO TER MUI-
TAS CERTEZAS SOBRE NADA. As cer-
tezas fecham o seu olhar e o seu cami-
nho. Já as dúvidas e questões abrem 
portas. As questões bem formuladas 

são produtivas, criativas. Outra coisa: 
não vou dizer para ninguém “façam o 
que gostem”. Porque a vida não é só 
isso. Esteja aberto para aprender sem-
pre, mesmo com trabalhos dos quais 
não gostem. Quando estudei teatro 
na Uni-Rio via os alunos reclamando 
muito dos professores. Eu reclamava, 
sim, mas aprendia a tirar fatos posi-
tivos do que é ruim. É vital aprender 
com um erro. O fato de a minha mãe 
ser psicóloga ajudou. Ao invés de ti-
rar conclusões, nós fazíamos pergun-
tas. Fui uma pessoa reflexiva desde 
sempre em minha carreira. Não vou 
mentir: sou um cara absolutamente 
inseguro, mas quando estou em um 
trabalho sei até onde posso chegar. 
É muito difícil um ator se reconhecer 
inseguro, porque há muito ego na pro-
fissão. E o ego embaça a visão e os 
ouvidos da gente.

NEWSLET – E como você vê o futuro 
da sua carreira?

Mateus Solano – Não vejo. Prefiro não 
ver. O que preciso ver é o presente. O 
que devo ter em mente é desenvolver o 
meu melhor possível no presente. Se eu, 
agora, estiver colocando em cena todo o 
meu potencial, certamente estarei plan-
tando muito bem o meu futuro. 

“Não vou dizer 
a ninguém 

“façam o que 
gostem”, porque 

a vida não  
é só isso”

                  

E
x-Coordenadora de RH do 
Grupo LET na matriz – Rio 
de Janeiro (por onde atuou 
entre dezembro de 2008 e 

junho de 2012), ela hoje, aos 33 anos, 
é Gerente de RH da unidade brasileira 
da RuhRPumpen Bombas, uma multi-
nacional de origem alemã com sede 
no México que fabrica bombas hi-
dráulicas. Seu nome: Hellen Martins.

Quando chegou ao Grupo LET, foi 
responsável por conduzir uma rees-
truturação e expansão da equipe e 
dos processos de RH. Para ganhar a 
confiança de todos sua estratégia foi 
a de ouvir as profissionais em relação 
às expectativas, problemas e virtu-
des. “Coloquei, desde o início, que 
junto com elas, desenvolveríamos 
soluções de melhoria. Aos poucos, 
fomos aprimorando a atuação do RH, 
passando para a empresa que está-
vamos ali para servir não apenas os 
clientes externos, mas também os 
internos, como as áreas de DP, Co-
mercial, Comunicação e Diretoria”, 
lembra Hellen que, por meio de di-
nâmicas, promoveu a cooperação 
entre todas as analistas, assistentes 
e estagiárias. Ela chegou a liderar 
uma equipe de 25 profissionais, in-

Hellen Martins 
Onde está você...

cluindo as dos escritórios da empre-
sa em Minas Gerais. 

Para Hellen foram três anos e meio 
de grande aprendizado, decisivos 
para o seu trabalho atual. “No Grupo 
LET, cresci demais como profissional, 
pois percebi o quanto é difícil lidar 
com gente. Ao atuar com muita gen-
te, aprendi com a diversidade de pen-
samentos e as diferentes histórias de 
vida”, considera a Gerente de RH da 
RuhRPumpen. 

Um ponto crucial nesse aprendiza-
do foi a vivência das jornadas de qua-
lidade, quando o Grupo LET, a partir de 
2008, obteve e depois manteve a cer-
tificação ABNT NBR ISO 9001/2008. O 
empenho de Hellen em reforçar o fee-
dback de sua equipe junto aos clientes 
do Grupo LET contribuiu para aumentar 
o índice de satisfação desses clientes e 
para melhorar a qualidade de entrega 
dos serviços. Para ela, no momento em 
que ingressava na RuhRPumpen, em 
junho de 2012, todo este conhecimen-
to, foi aplicado para a certificação desta 
empresa.  “A bagagem de conhecimen-
to adquirida na LET eu usei na certifica-
ção da RuhRPumpen”, revela.

Mas este não foi o seu maior desa-
fio. Está cabendo a Hellen a missão de 

criar e estruturar a área de Recursos 
Humanos para a RuhRPumpen. “Nun-
ca havia passado por um start up. A 
experiência dos processos seletivos 
e contatos com folhas de pagamento 
na LET me ajudou”, informa. Mesmo 
após dois anos ela conta que muito 
ainda há a ser feito, como por exem-
plo, a criação de um programa de 
excelência para o treinamento e de-
senvolvimento, além de uma política 
de cargos e salários para os atuais 70 
funcionários.

Em seu escritório na sede da fá-
brica brasileira, em Duque de Caxias 
(RJ), conta com uma equipe enxuta, 
mas suficiente: ela mesma e mais uma 
analista e uma assistente de RH. Três 
profissionais para tocar recrutamento 
e seleção, monitorar folha de paga-
mento e administração de benefícios.

Motivada pelos desafios atuais, 
Hellen não deixa de reconhecer que 
aquela equipe com a qual trabalhou 
no Grupo LET, considera “inesquecí-
vel”. “Do Seu Lauria e do Kryssiam, 
às meninas do RH, passando pelas 
outras áreas, o que ficou dessa expe-
riência foi o privilégio de ter conhecido 
e trabalhado com pessoas de grande 
qualidade”, finaliza.

Gerente de RH da RuhRpumpen bombas

Hellen na RuhRPumpen: “Estando fora do Grupo LET, tenho a certeza 
do quanto é importante esta consultoria de RH ter a certificação ISO 
9001/2008 e seus profissionais passarem por esta experiência” 

Personagem – Capa
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A conhecida frase “Quero ter 
um filho, plantar uma árvore e 
escrever um livro”, soa bonita, 
mas, em relação ao livro, nem 

tudo é “automático assim”. Para que 
um livro seja escrito, publicado e aceito 
pelo público, há que se ter uma capaci-
tação desse escritor. “A quantidade de 
gente que hoje se diz palestrante, con-
sultor, coach e, mais ainda, jura poder 
escrever um livro é grande, mas nem 
sempre tudo o que pode ser bem dito, 
oralmente, pode ser escrito”, assegura 
Saidul Mahomed, Editor da Qualitymark, 
a editora número 1 do mercado nacio-
nal em livros de RH. “Ter uma boa ideia 
não é suficiente para escrever um livro, 
mas definir a forma como esta ideia será 
aprofundada e construída já é um bom 
começo”, complementa a escritora, 
jornalista e professora da UniCarioca, 
Ronize Aline.

Curso de escrita? Assim como em 
qualquer profissão as técnicas para um 
texto literário podem ser aprendidas e la-
pidadas. “Mesmo que tenha talento para 
o tratamento das palavras e construção 
de um texto envolvente, um escritor, 
quando domina uma técnica e se apri-
mora nela, terá um resultado melhor; é 
até desmerecê-lo dizer que ele não teve 

trabalho, pois certamente precisou re-
escrever e revisar o texto”, argumenta 
Ronize, autora de livros infantojuvenis.

Segundo ela, para os casos de livros 
de ficção, com personagens, é preciso, 
primeiro pensar no objetivo da história 
que se deseja contar. Segundo: o pro-
tagonista deve ser apresentado sem 
rodeios, de forma objetiva e muito clara, 
para que o leitor não tenha dúvidas. E 
depois disso? Qual é o cenário? Quem 
são os demais personagens? Que estilo 
usar? Uma história tem que ter conflito e 
transformação. 

Especialista em livros de estilo mais 
técnico, por sua vez, Mahomed sugere 
que o pretenso escritor pesquise o mer-
cado para investigar se a sua ideia, da 
forma como ele quer colocá-la, já não foi 
publicada. “Não infle o ego, se desape-
gue sentimentalmente do que você es-
creveu e não tente escrever bonito usan-
do termos rebuscados; esta postura vai 
facilitá-lo identificar o senso de utilidade 
do conteúdo de sua obra”, orienta este 
moçambicano radicado há 37 anos no 
Rio. Contudo, ele entende que é muito di-
fícil esse desapego, pois a maioria escre-
ve para o seu próprio deleite. “Quando 
alguém acaba de escrever o livro entra 
em um processo de insegurança muito 

grande e normalmente se pergunta se o 
que queria escrever era aquilo mesmo”, 
descreve. 

Mahomed sabe do que está falando. 
Sua experiência em livros começou com 
uma fantástica e premiada trajetória na 
Bloch Editores, onde foi tomado pela 
paixão do mercado editorial. Com mais 
de mil títulos publicados ele recebe cer-
ca de 80 originais por mês, dos quais 
aproveita dois ou três. A maioria dos 
descartes ocorre, segundo ele, por falta 
de qualidade ou mesmo de adequação à 
linha da Editora.

Para Mahomed a beleza da maioria 
dos textos está nas frases simples, cur-
tas e com boa ligação entre elas. Inde-
pendente de gostar dos estilos ou não, 
ele cita Machado de Assis e Paulo 
Coelho como dois autores que muito 
bem exemplificam esta técnica.

Sendo objetivo ou não, alguns candi-
datos a escritor, podem travar em algum 
ponto de sua narrativa. Neste caso, a es-
critora Ronize desenvolve o trabalho que 
chama de Coaching Literário orientando 
o passo a passo, por exemplo, da cons-
trução de um personagem. “Vou apon-
tando o que deve ser melhorado e o que 
pode funcionar a partir de provocações, 
mas é o autor que sabe o caminho da 

sua história”, esclarece. Ela tem um blog 
(www.ronizealine.com) no qual publica 
técnicas de criação literária, dá dicas de 
mercado editorial, entre outros tópicos.

Segundo Mahomed, um bom livro 
desperta o interesse de qualquer pes-
soa. “Se o meu office boy entender o 
que está escrito, já vale a pena olhar 
para aquele texto com um pouco de 
atenção. O original deve conter ao me-
nos uma ideia útil para a sociedade ou 
para as empresas”, define. 

Mas quem é o leitor que deseja ser 
fisgado? Segundo Mahomed, no Brasil é 
um leitor com baixa qualidade de procu-
ra e conteúdo que, hoje em dia, lê mais 
pelo smartphone e pelo Facebook; livro 
impresso mesmo...compra (ou lê), em 
média, dois por ano. Pensando nas mu-
danças de postura desse leitor, a Quali-
tymark já produz livros que podem ser 
lidos em duas ou três horas, com diagra-
mação arejada, espaçosa. O executivo 
conta que vai a eventos de RH mapear 
as necessidades do mercado, anotando 
novos valores e conceitos de seus po-
tenciais leitores. 

Para aprovar um livro Mahomed faz 
o que chama de “leitura diagonal”, ou 
seja, nesta ordem, checa a utilidade do 
tema do livro, vê o sumário, lê a intro-
dução do livro, um capítulo aleatório e 
a referência bibliográfica. Se entender 
que há qualidade nesses cinco quesi-
tos, lê o restante do original. Algumas 
vezes costuma sugerir ajustes. “Falta 
humildade em muita gente que escre-
ve um original para aceitar que precisa 
ajustar o texto”, queixa-se Mahomed.

Embora ainda seja uma ótima opção, 
a editora não é o único caminho para se 
publicar um livro. Ronize Aline sugere 
que o autor se torne um empreendedor 
de sua carreira. “Além do e-book (colo-
car o livro na Amazon Books, por exem-
plo), o autor deve divulgar seu trabalho 
em redes sociais, participar de feiras e 
eventos literários, fazer contato com ou-
tros escritores, visitar escolas; todo este 
esforço faz muita diferença”, garante a 
escritora, que sugere endereços ele-
trônicos na internet como o Wattpad e 
o Crowdfunding como bons caminhos 
para concretizar o projeto da publica-
ção de um livro.

A escritora, que também decidiu este 
tipo de trajetória para si mesma, chama 
a atenção para o fato de que muitas edi-
toras ficam de olho em novos talentos 

existe um bê-á-bá para a construção da sua CaRReiRa

Para ler e se preparar para escre-
ver melhor
 “A jornada do herói”  
(Christopher Vogler) 
 “Como escrever diálogos”  
(Silvia Adela Kohan) 
 “Os Segredos da Ficção”  
(Raimundo Carrero) 
“Para ler como um escritor”  
(Francine Prose) 

Como descrever boas cenas
1. Observe o mundo e preste atenção a 
detalhes que definem o comportamento 
de uma pessoa 
2. Seja específico e descreva as cenas 
com clareza 
3. Liste as características de seu persona-
gem. Quando ele estiver em ação, você será 
capaz de incluir atitudes condizentes a ele.
4. Expresse emoções ao narrar, mas, não 
diga apenas que alguém ficou nervoso, 
mostre expressões de nervosismo, dizen-
do, que ele “torce as mãos”, “tem suor na 
testa”, “anda de um lado para o outro”.

“SONHANDO COM OS PÉS NO CHÃO”
Assim pode acontecer com Jurema Nascimento, professora do ensino fundamen-
tal em Duque de Caxias (RJ), que tem um livro de ficção, dois de poesia e um 
infantojuvenil prontinhos, mas não publicados. Aos 58 anos, mãe de duas filhas e 
avó de três netos, ela exibe uma tenacidade invejável em divulgar sua produção. 
Está hiperconectada em redes sociais com outros poetas e participa constante-
mente de eventos literários e de apresentação de poesias.
“Meu intuito ao escrever é de passar uma mensagem de amor, paz e felicidade ”, 
informa Jurema, que começou a redigir aos 12 anos. A autora cita um exemplo de   
mensagem, comum dos leitores da internet, que a impulsiona: “Ao escrever, você 
parece que adivinha o que se passa na nossa alma”.  
Pretende, em breve, publicar o livro  Em  Busca do Amor em prosa e  poesia. Já  
na obra infantojuvenil, Buscando o Sol Eu Vou, ela faz uma criativa descrição que 
permite a uma criança abraçar o sol e, ao mesmo tempo, mostra que com persis-
tência se consegue vencer os obstáculos. Jurema diz que no processo da escrita  
deixa  suas ideias transbordarem  para alcançar o coração alheio.

literários que se divulgam nesses locais. 
Assim, pelo menos, aconteceu também 
com a britânica E.L. James, que primeiro 
lançou “50 Tons de Cinza” pela internet.   

5. Evite clichês que colocam a descrição 
no lugar comum e denotam pouco cuidado 
com a escrita. 
6. Faça anotações das cenas reais que lhe 
chamam a atenção. Quem sabe, ao descre-
ver uma cena, as anotações não lhe serão 
úteis para demonstrar a reação do seu per-
sonagem?

Como criar bons diálogos
1. Relacione o diálogo a algum ambiente. 
2. Não abuse dos dialetos e expressões 
sob a pena de tornar o texto difícil de ler. 
3. Evite que um único personagem fale de-
mais, isso cansa o leitor. 
4. Caracterize cada personagem com uma 
voz distinta 
5. Aprenda a utilizar os silêncios. 
6. Não é necessário reproduzir todas as 
etapas do diálogo, como os “olás” e os 
“até logo”
7. Coloque seus personagens discordando 
ou sendo contrariados. 
8. Ouça as pessoas ao seu redor para sa-
ber como elas falam.

Algumas DICAS DA RONIZE:

Atenção ESCRITOR:
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A escritora Ronize Aline e as suas obras  
“O Dono da Lua”; “Anete Nariz de Chiclete”, 
uma coletânea do Prêmio SESC de livros infantis 
Monteiro Lobato e dois contos publicados em 
2013 em uma coletânea francesa

Em sua sala na 
Qualitymark Editora, 
Mahomed mostra 
últimos lançamentos 
que passaram por 
um rigoroso processo 
seletivo para a 
publicação. “Não 
pode ser de outra 
forma”, diz.
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A escritora e poeta 
Jurema Nascimento



Acontece CONARH Acontece CONARH

Q uem vive e atua com 
Gestão de Pessoas pre-
cisa ser capaz de coor-
denar mudanças o tem-

po todo. Isto requer atitude. Atitude 
requer ousadia. Para ser ousado, ter 
conhecimento é fundamental. E o 
Congresso Nacional sobre Gestão de 
Pessoas (CONARH) tem se mostrado 
nas últimas quatro décadas o palco 
ideal para se adquirir diversos extra-
tos desse conhecimento. Com o enfá-
tico tema “RH Urgente! Ousar, Inovar 
e Performar”, o CONARH 2014 aconte-
cerá de 18 a 21 deste mês de agosto, 
mais uma vez no Transamerica Expo 
Center, em São Paulo, capital. São es-
perados, entre congressistas e visitan-
tes da Expo RH — feira de produtos e 
serviços —, cerca de 25 mil pessoas 
em quatro dias de evento.

Segundo Elaine Saad, Vice-Presi-
dente da ABRH-Nacional e coorde-
nadora geral do CONARH, esse tema 
será debatido no momento exato em 
que o que ela chama de “a vanguar-
da do RH” constrói pontes, propicia 
ambientes colaborativos e contribui 
com efetividade no desenvolvimento 
de pessoas mais felizes e produtivas. 
Ela assegura que as empresas e os 
gestores estão ansiosos por essas 

mudanças que podem ser geradas 
por todo o conteúdo a ser absorvido 
no CONARH. 

As novas gerações chegam ao 
mercado querendo fazer diferente, 
mas esse anseio muitas vezes se cho-
ca com a realidade de espaços sem 
flexibilidade e com lideranças ainda 
sem a atitude que se espera delas. 
“O topo da pirâmide corporativa pre-
cisa entender como o investimento 
em treinamento vai retornar, como os 
colaboradores vão melhorar sua per-
formance e que valor será agregado 
ao resultado final.”, completa a coor-
denadora geral.

O 40º CONARH oferecerá ao con-
gressista não apenas grandes no-
mes, mas uma estrutura muito em-
basada, com quatro eixos: Contexto 
em Mutação (transformações e fatos 
sociais que provocam revisão de 
conceitos nas empresas); Negócios, 
Estratégias e Pessoas (vínculo entre 
RH e o negócio); Práticas com Visão 
de Futuro (apresentação de experi-
ências organizacionais que se ante-
ciparam às tendências corporativas); 
Ser Mais Humano (alerta às empre-
sas de que coletividade não significa 
tratar a todos igualmente, mas, sim, 
entender como cada um se motiva, 

se engaja, quais são os seus valores 
e propósitos para extrairmos o me-
lhor de cada um).

Como de praxe, o CONARH colo-
ca à mesa de discussões as grandes 
questões nacionais, citando a baixa 
produtividade e a necessidade de 
promover mais gente com capaci-
dade de inovar, entre elas. Segundo 
Alessandra Ginante, uma das execu-
tivas responsáveis pelo Comitê Temá-
tico do CONARH 2014, as políticas 
públicas e privadas de aprendizagem 
que envolvam educação e profissiona-
lização para uma melhor qualificação 
da mão-de-obra são possíveis solu-
ções para esses gargalos. 

Muitas respostas serão dadas 
neste CONARH, como acredita 
Alessandra: “A ideia é promover um 
equilíbrio entre estímulos aos pensa-
mentos dos congressistas e a apresen-
tação de soluções práticas que podem 
auxiliar os profissionais de gestão de 
pessoas a introduzir soluções aos de-
safios da atualidade”, ressalta.

Alessandra revela ainda que o 
CONARH 2014 contemplará debates 
sobre os impactos das Eleições Presi-
denciais e os aprendizados com a Copa 
do Mundo de Futebol para os brasilei-
ros — dentro e fora das quatro linhas. 

Caberá justamente ao americano 
David Ulrich — um dos grandes gurus 
do tema Liderança — a palestra de en-
cerramento com o sugestivo título “O 
que levaremos para casa?”. Professor 
de Management na Ross School of 
Business da Universidade de Michigan 
e autor de mais de 100 artigos e 15 
best-sellers, Ulrich explica que mais da 
metade das características de um líder 
estão concentradas em cinco pontos: 
proficiência pessoal, estratégia, execu-
ção, gerenciamento de talentos e de-
senvolvimento de capital humano.

Destrinchando os tais cinco pon-
tos, Ulrich define “proficiência pes-
soal” como estar preparado para 
controlar o estresse e ter autoconhe-
cimento para lidar com as demandas. 
Já em relação à “estratégia”, ele diz 
que é preciso saber planejar o futuro 
e compartilhar os pontos de vista com 
os outros, de modo que seja possível 
trazê-los para seu lado. “Execução” 
ele correlaciona à competência para 
efetivar mudanças. As outras duas 
questões, gerenciamento de talen-
tos e desenvolvimento de capital hu-
mano tocam, certamente, no âmbito 
mais sensível da liderança: o apoio 
ao crescimento individual e coletivo 
dos liderados.

Ousando, inovando,  
performando... 
maior evento de Gestão de pessoas da américa 
Latina comemora 40 anos em grande estilo!

Mas o início deste texto aborda a 
palavra “mudança”. Em suas andan-
ças pelo mundo, Ulrich afirma que 
nenhuma mudança acontece se não 
houver comunicação clara para quem 
deve ser comunicado. “O líder não 
pode esperar que os liderados o si-
gam se eles não forem informados so-
bre os planos para o futuro e de quais 
devem ser suas contribuições para as 
mudanças”, considera Ulrich. A velha 
pergunta “O que há para mim?” deve 
ser respondida por todos os envolvi-
dos em uma mudança.

A Ulrich se juntam outros grandes 
nomes de destaque neste CONARH 
2014. Podemos destacar Claudia Sen-
der (Presidente da TAM Linhas Aéreas) 
e Maria Eduarda Kértezs (Presidente 
da John & Johnson Consumo Brasil), 
ambas farão a palestra “A Mulher, o 
Tempo e as Escolhas”; José Pastore, 
especialista em Relações do Trabalho, 
vai falar sobre “Um Novo Contrato de 
Trabalho”. Já o trio Filippo Abramo 
(Presidente da Associazione Italiana 
per la Direzione del Personale), Ber-
nardo Gradin (Presidente da GranBio) 
e Pieter Haen (Presidente da WFPMA 
- World Federation of People Manage-
ment Associations) fara a magna tema 
do evento “RH Urgente! Ousar, Inovar 

e Performar”. Caberá à Thierry Guillot, 
Diretor Geral do Grand Hyatt São Pau-
lo, abordar o tema “Desenhos de Pro-
cessos Centrados nas Pessoas”. 

A seleção de craques deste CONARH 
também escalou nomes como os de 
Pedro Passos, sócio fundador da Na-
tura e presidente do Iedi (Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento In-
dustrial); Ann Lee, Professora adjunta 
de Economia e Finanças da New York 
University e autoridade internacional 
em relações econômicas da China; 
Mario Sergio Cortella, filósofo, edu-
cador, escritor e professor-titular da 
PUC-SP; Wellington Nogueira, funda-
dor da ONG Doutores da Alegria; Karina 
Oliani, Presidente e Sócia Fundadora 
da entidade medicina da Aventura, en-
tre muitos outros. A lista é tão extensa 
que, de antemão, pedimos desculpas 
aos que não pudemos citar. 

Confraternização e muitas redes de 
contato também serão marcas impor-
tantes do maior evento em Gestão de 
Pessoas da América Latina e um dos 
mais influentes em todo o mundo. En-
tendendo que o seu público merece 
todo o conforto, a organização deste 
CONARH criou espaços muito interes-
santes para este networking. Quem 
estiver lá, verá e viverá!

Ana Lee Alessandra Ginante Claudia Sender Karina Oliani Maria Eduarda David Ulrich Bernardo Gradin

Wellington Nogueira

Filipo Abramo

Thierry Guillot

Mario Sergio Cortella

Pieter Haen

José Pastore

16 | Julho / Agosto | 2014 |   | 2014 | Julho / Agosto | 17



18 | Julho / Agosto | 2014 | 

Nonono

  | 2014 | Julho / Agosto | 19
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M
esmo com todo o avanço 
na economia, pecamos 
ainda em ética e respeito 
ao ser humano. Por quê? 

Ainda hoje existe trabalho infantil no 
Brasil — caracterizado quando realiza-
do por crianças ou adolescentes com 
idade inferior a 16 (dezesseis) anos. 
Será apenas permitido o trabalho a 
partir dos 14 anos, quando este se 
enquadrar na Lei do Jovem Aprendiz 
(também chamada de Lei da Aprendi-
zagem e Lei do Aprendiz), que deter-
mina a necessidade de contratação de 
jovens aprendizes pelas empresas, é 
apresentada como a Lei Nº 10.097, de 
19 de dezembro de 2000. 

Essa lei foi ampliada pelo Decreto 
nº 5.598, de 1º de dezembro 2005, cujo 
objetivo foi regulamentar a contratação 
de aprendizes e fornecer outras provi-
dências. A mesma estabelece que to-
das as empresas de médio e grande 
porte estão obrigadas a contratar ado-
lescentes e jovens entre 14 e 24 anos. 
Se o aprendiz, independentemente da 

idade, não tiver concluído o ensino mé-
dio, precisa matricular-se e frequentar 
a escola para que a contratação seja 
válida. Há exceção apenas em locais 
em que não seja oferecido ensino mé-
dio, quando estará dispensado da es-
cola, desde que haja concluído o ensi-
no fundamental.  

Conforme divulgado no site pro-
teção (http://www.protecao.com.br/
noticias/estatisticas/oit:_bolsa_familia_
ajuda_a_combater_trabalho_infantil/
AAjgJyjg), a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) noticiou o Rela-
tório Mundial sobre Proteção Social 
2014/2015 construindo a recuperação 
econômica, o desenvolvimento inclusivo 
e a justiça social. O documento destaca 
que programas de transferências de ren-
da cooperam para o enfrentamento ao 
trabalho infantil. O Bolsa Família é citado 
como o maior programa de transferên-
cia de renda em termos absolutos, im-
plantando a estratégia de busca ativa 
para localizar e cadastrar as famílias 
extremamente pobres.

Segundo a OIT, ao vincularem o re-
cebimento do benefício à frequência 
escolar, o programa do Bolsa Família 
apoia a inclusão social e o combate ao 
trabalho infantil. Infelizmente ainda são 
encontrados alguns casos como o do 
Rio Grande do Sul, em que auditores 
fiscais da Superintendência Regio-
nal do Trabalho e Emprego embarga-
ram uma obra da Construção Civil em 
Santa Maria por falta de segurança no 
ambiente de trabalho. A ação abran-
geu oito trabalhadores, entre os quais 
cinco menores de 16 anos. E também 
o caso do carnaval em Recife, que du-
rante o operativo de carnaval realizado 
de 1º a 4 de março, auditores fiscais do 
Trabalho de Pernambuco afastaram 19 
crianças e adolescentes de atividades 
laborais em Olinda e Recife. Mais de 
150 estabelecimentos de diversos se-
tores foram auditados, e entre as crian-
ças e adolescentes em situação ilegal 
de trabalho, foram encontradas duas 
crianças de oito e nove anos vendendo 
roupas e fantasias com a mãe.

Algumas pessoas ainda têm a falsa 
ideia que é melhor uma criança ou ado-
lescente pobre trabalhar do que roubar. 
Esse “mito” precisa ser combatido. A 
criança tem o direito a ter uma infância 
pura e feliz, poder brincar e estudar sem 
a obrigação do trabalho, e sustento da 
família. O Estado tem o dever de garan-
tir que o roubo ou qualquer outra ativi-
dade criminosa não seja a única opção 
de quem não trabalha. Com ocupação e 
estudo estaremos construindo um futu-
ro melhor para eles, mas também para 
todos nós. Fazendo com que tenham 
esperança em crescer e poder evoluir, 
sonhar em ter um bom emprego e em 
ser bem remunerado.

*Vanessa  
de Paula, é 

a Técnica de 
Segurança 

no Trabalho 
do Grupo 

LET Recursos 
Humanos

SegurancaColuna Saúde e Segurança no Trabalho

*Vanessa de Paula

“Trabalho infantil = 
C â n C e R  n O  pa í S ”

Fo
to

: S
ite

 S
xc

.h
u

POR DENTRO DO RH 2Notas acoNNotas - acoNtecimeNtos

POR AGORA...
De Alexandre Peconick
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e-mails para esta seção 

comunicacao@grupolet.com

“Fuga de cérebros?!”
Em recente entrevista ao jornal O 
Globo, Celso Niskier, Presidente do 
Conselho Empresarial de Educação 

da ACRJ e Reitor da UniCarioca, afir-
mou que embora esteja mais fácil 
para o brasileiro fazer bons cursos 
de pós-graduação no exterior, há di-
ficuldade para a reinserção no mer-
cado de trabalho na sua volta, o que 
“pode levar a uma fuga de cérebros”. 
Este fator incomoda a muitos países. 
Celso acredita que Portugal e Espa-
nha são os países onde os brasilei-
ros ainda são mais bem acolhidos 
para estes cursos.

alemanha = Competência + 
Humildade
Em 2004 eles reconheceram os pró-
prios erros. Voltaram atrás em muitos 
conceitos e reconstruíram tudo do 
zero. Em 2014 os alemães colheram 
os frutos por meio de um trabalho 
que somou talento, competência e, 
sobretudo, humildade. Foram, com 
justiça, campeões do mundo. Nem 
falemos do 7 a 1 sobre o Brasil e 
da aula tática, mas vamos nos ater 
às lições de atitudes de humildade 
que este grupo deu ao mundo em 
sua passagem pela Copa do Mundo 
Brasil 2014. Vale como reflexão até 
para quem dirige empresas no Brasil.

Rio 2016 – Seja um 
voluntário selecionador
Já estão abertas no site da ABRH-Na-
cional (www.abrhnacional.org.br) as 
inscrições para o Programa de Volun-
tários Selecionadores, que abrirá aos 
profissionais de RH a oportunidade 
de serem protagonistas para a sele-
ção — entre fevereiro de 2015 e maio 
de 2016 — dos 70 mil voluntários que 
farão parte dos Jogos Olímpicos Rio 
2016. Os interessados deverão estar 
cursando ou ter formação nas áreas 
de Psicologia, Administração, Peda-
gogia e/ou Gestão de Pessoas; entre 
outros pré-requisitos.

trabalho temporário obtém 
grande vitória em brasília!
789 é um número vitorioso para 
o Trabalho temporário no Brasil. 
Este é o número da Portaria pu-
blicada em junho pelo Ministério 
do Trabalho Emprego (MTE) ad-
mitindo a extensão do contrato 
de trabalho temporário para até 
nove meses (era de no máximo 
seis). Outra mudança relevante 
trazida pela nova Portaria foi a 
necessidade da empresa de tra-
balho terceirizado informar o fato 
determinado que, no caso con-
creto, justifica a hipótese legal 
para a ampliação da contratação 
de trabalho temporário.

atividade industrial em 
queda
Em maio as horas trabalhadas na 
produção industrial caíram 0,4%, 
o emprego recuou 0,3% e a massa 
real de salários 0,9% na compara-
ção com abril. O rendimento real 
do trabalhador também diminuiu. 
As informações são da pesquisa 
Indicadores Industriais divulga-
da em julho pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). “Há 
um conjunto de fatores (como os 
altos custos de produção e a difi-
culdade de acesso ao crédito) que 
impede o crescimento da ativida-
de industrial”, analisa Renato da 
Fonseca, da CNI. 

Nuzman (COB) assina parceria diante de 
Pezão (Governador Rio) e Leyla Nascimento 
(ABRH-Nacional) 



Matriz - Rio: Centro Empresarial 
Barra Shopping 
Avenida das Américas, 4.200
 BL.9 – salas 302 A e 309 A, 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro 
(RJ) – CEP 22640-102

O SER HUMANO 
aproveita cada vez  
mais o potencial de  
sua COMPLEXIDADE.
Entendendo e 
trabalhando as 
RELAÇÕES com este  
NOVO SER HUMANO 
e dele com o mercado, 
o Grupo LET Recursos 
Humanos está se 
aprimorando em oferecer 
serviços em alto padrão 
de qualidade.
Se você procura uma 
organização que lhe 
oferece qualidade  
em atitude e trabalho  
com alma vai chegar  
até nós!
Venha conversar 
conosco! O que você 
precisa é nosso prazer 
lhe oferecer! 

Acesse  
www.grupolet.com ou ligue 
para (21) 3416-9190 e 
confira! Certificado com a 
ABNT NBR ISO 9001:2008, 
o Grupo LET Recursos Hu-
manos é a única consultoria 
de RH do Estado do Rio de 
Janeiro filiado à Rede RH 
Nacional e à NPA (Natio-
nal Personnel Associates). 
Visite nossas páginas no 
Facebook e Linked In. 

• Recrutamento e seleção  

• Administração de Mão-de-obra temporária  

e Tercerizada • Terceirização de serviços 

• Busca de novos talentos 

• Executive search 

• Check up profissional • Treinamento

OferecemOs Os  
seguintes serviçOs:

Grupo
RECURSOS HUMANOS


