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A revista do Grupo LET Recursos Humanos

News



 

“Uma edição histórica em momento único”

Papo com o leitor

Foto: Luciano Aguiar / Army Agency

C 
omo celebra conhecida le-
tra da bossa nova; na qual 
mudamos o gênero, “Ele 
é carioca, ele é carioca”. 

Sérgio Cabral Santos nasceu em 
Cascadura, zona norte do Rio, em 
1937. Morou em Cavalcante, depois 
Engenho Novo, mudou-se para Ipa-
nema e depois Copacabana. Jorna-
lista autodidata e exímio pesquisador, 
passou por praticamente todos os 
jornais da cidade e algumas emisso-
ras de TV, como a TV Globo, onde foi 
roteirista. Em breve pesquisa feita por 
NEWSLET, Sérgio Cabral, pai do ex-
governador homônimo, foi apontado 
por maioria como a personalidade 
“que mais espelha a alma do carioca, 
suas paixões e vocações”. Não à toa, 
em 2008 foi lançado o documentário 
“Sérgio Cabral – A Cara do Rio”, da 
série Grandes Brasileiros (FBL Cria-
ção e Produção).

Em sua trajetória ele conviveu (e 
ainda convive) com outros geniais 
cariocas. Publicou livros sobre Tom 
Jobim, Manuel Bandeira, Elizeth Car-
doso (a “Divina do Rádio”), Pixingui-

nha, Nara Leão, Carlos Manga e a 
turma do samba. Sua determinação 
inovadora deixou marcas para a Ci-
dade Maravilhosa. Sérgio foi um dos 
fundadores do Teatro Casa Grande, 
do jornal O Pasquim (fenômeno edi-
torial), do qual foi editor, e da Banda 
de Ipanema. 

Na década de 80 enveredou-se 
pela política e deu certo: elaborou a 
Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro e o Plano Diretor da Cidade, 
entre vários projetos transformados 
em lei. Por meio de sua indiscutível 
verve homenageamos os 450 anos 
completados pela Cidade Maravilho-
sa neste mês de março de 2015. 

NEWSLET – Nesse mundo treslou-
cado o que significa “ser carioca”?

Sérgio Cabral – É ser um privilegiado. 
Sinceramente penso que nasci e vivo 
na melhor cidade do mundo, com um 
povo agradável, lugares deslumbran-
tes, uma temperatura bem razoável. 
Ser carioca é ter todos os dias algum 
motivo para ser feliz.

NEWSLET – Como você define a 
alma do carioca?

Sérgio Cabral – O que diferencia o 
carioca, por exemplo, do paulista, 
nosso vizinho, é que o paulista gosta 
de trabalhar e tem paixão por dizer 
isto. Já o carioca, só não gosta é de 
dizer isto. Mas o carioca trabalha 
tanto ou mais do que o paulista. Eu 
sou um deles. Muitas vezes trabalhei 
em três jornais ao mesmo tempo. 
O carioca incorpora o trabalho em 
sua rotina de prazer e consegue fa-
zer com que ele não seja um fardo. 
Quem é do Rio tem a alma criativa, 
inventiva. Modéstia à parte, conheço 
o mundo inteiro e nunca vi outra ci-
dade em que sua beleza inspire tan-
to o seu morador.

NEWSLET – A sua trajetória carioca 
é meio cosmopolita...

Sérgio Cabral – Sim, estive em mui-
tos “Rios de Janeiro” e só vim mo-
rar na Zona Sul, Ipanema, em 1969 
quando fizemos o jornal Pasquim; 

“O valor da ALMA do CARIOCA”
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Sérgio Cabral
Jornalista, escritor, historiador  
e produtor musical revela....
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EntrEvistaEntrEvista EspEcial / rio 450 anos

O Grupo LET Recursos 
Humanos chega aos seus 
15 anos mantendo foco 
na melhoria contínua ano 
após ano. Veja nos gráfi-
cos abaixo o que evoluímos 
em relação ao ano anterior. 
Com relação ao percentual 
de satisfação de clientes, 
embora o número tenha se 
mantido houve melhoria se 
for considerado o fato de 
que o Grupo LET diversi-
ficou sua base de clientes 
em quantidade e em seg-
mentos de mercado.

 
LET faz 15 anos com MELHORIA CONTÍNuA
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Caros leitores,

Em um momento de grande atenção e mobilização para todos os brasileiros celebramos 15 
anos de nossa participação no mercado. Em depoimento especial, Joaquim Lauria, fundador e 
Diretor Executivo, conta como foi a nossa luta para construir a imagem sólida que o Grupo LET 
Recursos Humanos tem hoje neste competitivo mercado. Também abrimos espaço a mais duas 
celebrações nesta edição 50: a dos 450 anos do Rio de Janeiro, cidade não apenas maravilhosa, 
mas também acolhedora; e os 50 anos da Globo, organização mestre em descobrir e transformar 
talentos. As grandes lições de seu fundador Roberto Marinho estão aqui destacadas. Elas são 
inspiração não apenas para quem trabalha nesta emissora campeã de audiência, mas para os 

profissionais de Recursos Humanos, leitores desta publicação. 
O Rio de Janeiro nós homenageamos por meio de uma entrevista com um carioca ilustre e 

admirado: o jornalista Sérgio Cabral. Nesta edição vocês também vão conhecer a análise de 
José Arnaldo Rossi, líder social e trabalhista da FIRJAN, sobre os impactos das medidas tra-
balhistas tomadas pelo governo federal. E, para quem deseja envolver suas equipes, uma 
matéria com dicas para que seu RH seja, de fato, admirado pelos colaboradores. 

Parabéns a vocês por terem em mãos mais uma edição de NEWSLET!   
Boa leitura! 

Kryssiam Lauria 
Diretor Adjunto do Grupo LET Recursos Humanos



Entrevista Especial / Rio 450 Anos

 

“Ler é muuuito bom” 

Para refletir: 
Além de ensejar 
o debate de te-
mas como sus-
tentabil idade, 
talento, estereó-
tipos, desigual-
dades sociais, 
extinção de es-
pécies, diversi-
dade e cultura, 
o filme possibili-
ta uma reflexão 
interessante sobre o que impediu Blu 
de aprender a voar, permitindo uma 
analogia com as “amarras psicológi-
cas” que, muitas vezes, impedem as 
pessoas de sair da zona de conforto, 
enfrentar desafios e alçar voos. 
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Como o COACHING pode ser útil para que um casal 
ajuste sua relação?

R. O. - O uso correto das ferramentas Coaching alinha 
ideias, sentimentos e ações do indivíduo para consigo 
mesmo e em relação ao outro. Ao responder aos questio-
namentos com realismo e honestidade, você poderá identi-
ficar quais dos comportamentos que vem praticando estão 
contribuindo e quais prejudicando o seu vinculo afetivo.

Como identificar, dimensionar e monitorar a distin-
ção entre a emoção e os resultados provocados por 
esta emoção?

R. O. - uma emoção pode desencadear atitudes que 
promovam resultados desastrosos e irreversíveis em 
qualquer segmento ou ainda, a partir da identificação da 
emoção, pode-se usá-la na construção de uma rotina de 
tranquilidade, equilíbrio e de contribuições produtivas 
para a organização e a sociedade.

Qual foi a motivação para escrever um livro direcionan-
do o Coaching aos relacionamentos fora do trabalho?

R. O. - O Coaching é a minha motivação para a Vida! 
Está inserido em todo e qualquer contexto onde as pes-
soas necessitem usar para obter resultados de excelên-
cia e melhoria. 

De Bate-Pronto com Ritah 
Oliveira, autora de “Coaching 
de Relacionamentos” 
(Qualitymark Editora)
Ritah, master coach e estudio-
sa do comportamento humano, 
pesquisa que impactos positivos 
para a vida e o trabalho nos tra-
zem os relacionamentos onde 
há perfeita comunicação – nos 
quais as pessoas se entendem 
ao simples olhar. Sobre seu livro 
perguntamos a ela...

A jornalista 
Myrna  
Brandão

Dicas NewsNovo Dicas NEWsLET - cuLTura

“Cura de Dentro para Fora – Como  
Transformar a Sua Vida Através da  
Força da Presença”, de Richard Moss 
(Qualitymark Editora)
 “Descolar-se” do sofrimento que o seu pensa-
mento lhe causou passa a ser palpável quando 
o mestre é um ícone da abordagem espiritual 
que vive intensamente o que ele orienta. Com 
exercícios práticos e de fácil compreensão Moss 
esclarece como lidar com os conflitos de forma 
elegante e expandir a nossa capacidade de ser-
mos pessoas empáticas. 

Da “Sétima arte”...para oS rHs

afinal precisava estar dia e noite no 
jornal.

NEWSLET – O Pasquim foi a efer-
vescência de uma grande ousadia da 
“carioquice na comunicação”?

Sérgio Cabral – Foi. E não tínhamos 
censura interna, do chefe do jornal, 
porque o patrão era eu. Considero 
O Pasquim um marco do jornalismo 
porque foi feito por jornalistas sem a 
participação de empresários. Enfren-
tamos uma barra pesada, mantendo 
a bandeira de um jornalismo inde-
pendente e sendo um time de empre-
endedores. E fomos presos por isto. 
Passei dois meses na cadeia.

NEWSLET – O carioca, de modo ge-
ral, mesmo diante de fatos negativos, 
busca um ângulo positivo. O Brasil é 
uma eterna “montanha russa”. Entre 
os muitos brasileiros, o carioca (ou 
aquele que “tem alma de carioca”) 
encara essa “montanha” com menos 
dificuldade?

Sérgio Cabral – É claro que sim! O 
carioca sabe driblar o sofrimento 
com picardia e sempre fazendo algo 
novo ou surpreendente. Essa habili-
dade é decorrente de uma convivên-
cia sadia entre as pessoas. Em O 
Pasquim nós fazíamos isto. Enfren-
tamos a ditadura “cariocamente”. 
Escrevíamos crônicas em um am-
biente estimulante com muita troca 
de ideias na redação. 

NEWSLET – O que em 450 anos o ca-
rioca pode celebrar como conquista?

Sérgio Cabral – Pode celebrar o fato 
de ter consolidado uma cultura ca-
rioca admirada no mundo inteiro. Te-
mos, por exemplo, músicas cariocas, 
como a bossa nova e o samba. 

NEWSLET – Muita gente que mora, 
não nasceu no Rio, mas diz que 
“adotou o jeito carioca de ser”...

Sérgio Cabral – O Rio vive disso. En-
tre os maiores “cariocas” que já co-

nheci , a maioria, de fato, não nasceu 
no Rio de Janeiro. Eles vieram para 
cá e contribuíram com o seu jeito de 
ser e fazer. 

NEWSLET – Ao andarmos por toda 
a cidade – não apenas Zona Sul - um 
observador atento percebe uma hu-
manidade multifacetada. Vivemos em 
uma “cidade partida” como diz Zue-
nir Ventura ou existe um universalis-
mo na “alma carioca”?

Sérgio Cabral – Partida não. Comple-
ta. O Carioca é um sujeito universal. 
O fato de eu ter vindo do subúrbio 
me identifica. Mas também tenho o 
sangue da Zona Sul; fui um dos cria-
dores da banda de Ipanema. Eu me 
sinto tão bem em Ipanema quanto em 
Honório Gurgel.

NEWSLET – Mas o que une o carioca 
de Honório Gurgel ao de Ipanema?

Sérgio Cabral – O fato de que o ca-
rioca não “sofre o trabalho”. Se você 
pedir um trabalho pesado para “de-
pois de amanhã” a um “não-carioca” 
é possível que ele fique até sem dor-
mir, tenso. Já o carioca, em princípio, 
não estará preocupado. Ele sabe que 

tem que fazer e pronto. Produz sem 
sofrimento, faz hora extra sem ficar 
angustiado. Digo isto porque já traba-
lhei em São Paulo. Fui editor da revis-
ta Realidade. Lá a palavra “estresse” 
tem destaque no dia a dia. Isto não é 
folclore. A alma carioca segue a letra 
daquele samba-batucada “o que vier 
eu traço”. 

NEWSLET – Que grande história do 
cidadão carioca Sergio Cabral você 
destaca?

Sérgio Cabral – Há muitas. Destaco 
duas. Aos 22 anos já era um repór-
ter e encontrava gente como Manuel 
Bandeira e Carlos Drummond de 
Andrade como se fossem colegas 
meus. Eu acho que este tipo de in-
timidade se faz mais fácil em uma 
cidade com a geografia e o jeito do 
Rio de Janeiro. Temos um centro da 
cidade com pontos estratégicos e 
“bairros centrais”, como Copacaba-
na e Ipanema. O “bate-papo” é uma 
expressão carioca. Levamos as coi-
sas, de fato, de forma mais leve. E 
a segunda história...Quando eu e os 
colegas de O Pasquim estávamos 
presos, em 1970, ouvíamos um ofi-
cial se indignar só por nos ver sor-
rindo e conversando fatos curiosos. 
Dizia a ele: “Estamos assim porque 
somos cariocas”. Isto sem ter a cer-
teza de quando tempo ficaríamos ali 
e muito menos se sobreviveríamos.

NEWSLET – Trocaria o Rio por algu-
ma outra cidade no mundo?         

Sérgio Cabral – Não. Nem hoje, nem 
anteontem, amanhã ou daqui a mui-
tos anos. Nenhum outro lugar traria 
os sentimentos que o Rio me traz. 
Posso viajar, ir até Roma, Buenos Ai-
res, que são belíssimas cidades, mas 
o meu lugar é aqui.  

NEWSLET – O Rio ter recuperado 
nos últimos 15 anos a sua pujança 
econômica também acendeu a auto-
estima carioca?

Sérgio Cabral – Sem dúvida! 

“O carioca sabe 
driblar o  

sofrimento  
fazendo sempre 
algo de novo e 
surpreendente”

I
nspirada pelos 450 
anos da cidade matriz 
do Grupo LET, Myrna 
Brandão, jornalista es-

pecializada em Cinema, nos 
sugere a reflexão sobre o fil-
me “Rio”. Dirigido por Carlos 
Saldanha, “Rio”  é uma ani-
mação que conta a história 
de Blu, uma arara azul em 
extinção, levada por trafican-
tes  para os  EuA e lá ado-
tada uma dona de uma loja 
de livros. Tudo muda quando 
um biólogo brasileiro, vai à 
loja e conta para a proprietá-
ria de Blu precisa encontrar a 
arara Jade – que vive no Rio 
– para perpetuar a espécie. 
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velho do empresário e Presidente das 
Organizações Globo. O jornalista, que 
empenhou todos os seus bens para dar 
asas ao sonho, já dizia à época, “caros 
amigos, acreditei e acredito neste nos-
so país”. Segundo João Roberto Mari-
nho, Vice-Presidente das Organizações 
Globo “papai tinha garra quase inigua-
lável para tomar risco e perseguir um 
objetivo. Adorava os desafios, quanto 
mais complicado fossem”. 

Roberto Marinho era ousado e tam-
bém humilde, a ponto de reconhecer 
que pouco entendia de gestão de tele-
visão. Em dezembro do mesmo ano da 
fundação entregou a Walter Clark, com 
27 anos de idade, e José Bonifácio de 
Oliveira Sobrinho (o Boni), a autonomia 
para gerenciar a Globo. Segundo Boni, 
o “Dr. Roberto soube colocar com ex-
trema afetividade emoção e amor no 
trabalho”. 

O depoimento de Carlos Henrique 
Schroder, hoje Diretor-Geral da Globo, é 
marcante para entendermos com mais 
profundidade quem foi o empresário 
que deixou grande legado a todos os 
gestores que perpetuam os valores da 
Globo. “A primeira vez que o encontrei 
tinha acabado de assumir o Jornal Hoje, 
e ele me chamou para almoçar. Queria 
ouvir minhas opiniões, o que eu achava 
do que estava acontecendo no país, tro-
car ideias. Falava muito, e demonstrava 
uma visão absolutamente atualizada 

do que vinha acontecendo no Brasil e 
no mundo”, conta. Durante o encontro, 
Schroder se recorda que o telefone não 
parava de tocar. Eram ligações de Bra-
sília, São Paulo, de ministros, governa-
dores... Roberto Marinho era solícito, 
falava baixo, e do outro lado da linha, in-
dependente do cargo, estavam pesso-
as em busca de conselhos. “Dr. Roberto 
era um bom ouvinte”, assegura.

Ao apostar no artista brasileiro, a 
Globo contribuiu para profissionalizar 
o mercado. Até aquele momento mui-
ta gente não tinha o devido reconheci-
mento à sua atividade. “ O Dr. Roberto, 
é uma coisa incrível, impondo aos 60 
anos um trabalho de qualidade”, res-
salta Glória Menezes. A atriz estreou na 
emissora em 1967, como par românti-
co do marido, Tarcísio Meira, na nove-
la Sangue e Areia, de Janete Clair. Os 
dois consolidaram suas carreiras na 
Globo, transformando-se em um dos 
casais de maior sucesso da televisão 
brasileira.

“As outras emissoras não ofereciam 
contratos longos, segurança o Dr. Ro-
berto proporcionou essa tranquilidade 
ao profissional brasileiro”, destaca Agil-
do Ribeiro, que dividiu com Paulo Silvi-
no a apresentação de um dos primeiros 
humorísticos da emissora, o TVO-TV1.

O Dr. Roberto, como era carinhosa-
mente conhecido, não admitia atrasos 
de pagamentos, gostava das gratifica-

GLOBO
50 anos Do “plim-plim” 
que tranSforma profiSSionaiS

A
creditar e investir em longo 
prazo no talento e no poten-
cial de milhares de profissio-
nais em todo o território na-

cional foi e continua sendo uma grande 
bandeira para a Globo, sonho antigo do 
visionário ícone do mercado de trabalho 
brasileiro: o jornalista Roberto Marinho. 
E esta grande bandeira, conforme apu-
ramos no arquivo do Memória Globo, 
trouxe, em 50 anos, resultados transfor-
madores para muita gente, de atores a 
jornalistas, passando por câmeras, figu-
rinistas, produtores, roteiristas, arquite-
tos, profissionais de RH, entre outros.

Formada por cinco emissoras pró-
prias, com 117 afiliadas no País, a Glo-
bo tem seu sinal recebido em 5.487 
cidades do Brasil, o que significam 
170 milhões de telespectadores. Só o 
Projac, inaugurado em 1995, a “maior 
Fábrica de Sonhos da América Latina”, 
movimenta números estratosféricos em 
termos de oportunidades multifaceta-
das aos profissionais. 

Mas para conseguir inaugurar a Glo-
bo, no bairro do Jardim Botânico (Rio), 
em 26 de abril de 1965, aos 60 anos de 
idade, Roberto Marinho empreendeu 
uma batalha de 14 anos, desde 1951, 

quando, por meio da Rádio Globo, fez 
um pedido de concessão para obter 
um canal de TV. “Ele tomou a decisão, 
difícil e angustiada, de fazer a Globo so-
zinho”, conta Roberto Irineu, filho mais 

O empenho dos profissionais da 
Globo na cobertura das enchen-
tes de 1966 mereceu esta carta 
de Roberto Marinho:

“Dirijo-me aos prezados compa-
nheiros da Globo para, num afetu-
oso abraço, endereçar à magnífica 
equipe, e a cada um de vocês, o 
meu mais sincero reconhecimen-
to pela forma admirável com que 
se portaram nos dias e noites em 
que a nossa Cidade se viu castiga-
da por implacável catástrofe, que 
manteve, inclusive, em permanen-
te ameaça, o nosso próprio edifí-
cio. (...) Colocando-se na vanguar-
da das emissoras cariocas, vocês 
souberam galvanizar a opinião 
pública, sensibilizar a Cidade e 
emocionar os corações que, talvez 
sem o apelo da  Globo, não tives-
sem respondido tão rapidamente 
aos imperativos da solidariedade 
humana. Vocês ganharam galhar-
damente essa batalha. (...) É o que 
lhes quero dizer, nesta carta em 
que à grande equipe e a cada um, 
individualmente, expresso a segu-
rança da minha estima, do meu 
apreço e da minha admiração.”

RobeRto  
MaRinho 
“HumiLDaDe,  
a amiga Do  

granDe LíDer”
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Documento Histórico Documento Histórico

O jornalista Roberto Marinho

Câmera usada nas 
primeiras transmissões da 
emissora em abril de 1965

Bastidores de  
gravações do Projac

Fo
to

: G
lo

bo
 / 

Da
rio

 Z
al

le
s

Fo
to

: M
em

ór
ia

 G
lo

bo

Fo
to

: M
em

ór
ia

 G
lo

bo

Fo
to

: M
em

ór
ia

 G
lo

bo

William Bonner e Renata Vasconcellos ancoram o Jornal Nacional, 
telejornal de maior tradição e audiência na TV brasileira

Imagem de TV da cobertura da Globo 
às Enchentes de 1966 no Rio de Janeiro
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ções e não era afeito a reuniões coleti-
vas. De fala mansa, preferia a conversa 
mano a mano, sempre se referindo aos 
seus funcionários como “companhei-
ros”. “A sabedoria, a capacidade de 
pensar o futuro além da sua própria 
vida, era fantástica. Ele não só falava em 
companheirismo, mas exercitava esse 
sentimento, o que estendeu aos filhos”, 
destaca Roberto Buzzoni, ex-Diretor de 
Programação da Globo.

Maurício Sherman, que também foi 
diretor da emissora, diz que o Dr. Ro-
berto sempre transmitiu a todos os ges-
tores a conduta de que era necessária a 
preocupação com o “sentido social da 
televisão”. 

Às 11 horas da manhã do dia 26 de 
abril, ao som do Hino Nacional, a Globo 
entrou no ar. Entre os destaques do dia 
estavam o infantil Capitão Furacão, o 
noticiário Tele Globo (exibido em duas 

edições), o jornalístico Se a Cidade 
Contasse, o seriado Rua da Matriz e a 
novela Ilusões Perdidas. 

Nas cinco décadas seguintes de 
grandes inovações, a Globo foi uma 
grande escola de novelas (com lingua-
gens que marcaram época) e de tele-
jornalismo, com coberturas históricas, 
como as da “Chegada do Homem à 
Lua”, “Olimpíadas, Copas do Mundo e 
Mundiais de Fórmula-1”, “Diretas Já”, 
“Enchentes”, entre outras.

Além de ter aberto espaço na TV 
para jornalistas da imprensa escrita, 
como Villas-Boas Corrêa, Tarcísio Ho-
landa, Sérgio Cabral, João Saldanha, 
Sérgio Porto, Armando Nogueira e Mil-
lôr Fernandes, a Globo ofereceu vasto 
campo de aprendizagem para gente de 
diversas profissões criativas montarem 
programas como o “Jornal Nacional”, 
“Fantástico”, “Os Trapalhões”, “Cassino 
do Chacrinha”, “Globo Repórter”, “Ba-
lão Mágico”, “Xou da Xuxa”,  e novelas 
que marcaram época como “O Bem 
Amado”, “Selva de Pedra”, “Escrava 
Isaura”, “Saramandaia”, “Vale Tudo”, 
“Tieta”, “Roque Santeiro”, “O Astro” e 
“Avenida Brasil”. 

O famoso Padrão Globo fez com que 
a TV envolvesse seus profissionais em 
jornadas desafiantes como o da transi-
ção da transmissão em preto e branco 
para a TV em cores e a da implantação, 
mais recente, do HDTV. Nunca houve 
outra emissora que investisse tanto em 
treinamento de seus profissionais, não 
importasse em que parte do mundo ti-
vesse que acontecer. 

Cid Moreira conta que, no dia da pri-
meira transmissão colorida do Jornal 
Nacional, o nervosismo era geral. Fun-
cionários da equipe de engenharia fo-
ram fazer curso na Alemanha. Boni cis-
mou com a gravata do Cid e foi em casa 
correndo pegar outra. “Eu tinha um 
alfaiate, e os tecidos eram extravagan-
tes, quadriculados, com a gola enorme, 
coisa de doido”, lembra o apresentador.

Em uma publicação de Recursos 
Humanos nada mais justo do que re-
conhecer a incrível dimensão que es-
tas palavras sempre alcançaram na 
emissora que, não por acaso, é líder 
nacional de mercado.

E
m cada temporada que se ini-
cia os principais times de fu-
tebol do Brasil, com elencos 
ultra modificados ou pouco 

modificados, buscam dentro de campo 
uma conexão de excelência entre seus 
personagens. Alinhando seu discurso 
com os jogadores, o treinador busca 

“dar liga” ao grupo com o qual deverá 
alcançar os resultados pretendidos. As-
sim também ocorre nas empresas, onde 
a área de Recursos Humanos, mais do 
que saber lidar e capacitar gente, atual-
mente é a responsável por aprimorar as 
conexões entre as áreas, a melhorar a 
“conversa” dessas áreas com a direção 

e a facilitar o entendimento de todos so-
bre os focos do negócio. 

Considerando esta como “a última 
tecla de atualização (F5) do RH”, dei-
xamos aqui 10 boas dicas para que a 
liderança de RH seja, de fato, admirada 
e respeitada pelos seus colaboradores 
e pelas áreas. 

1 - Autoconfiança e conquistar a confiança 
- um RH autoconfiante passa segurança, 
sabe conduzir as pessoas, fazendo com 
que elas trilhem esse caminho com ele. 
Para conquistar a confiança é preciso agir 
conforme o discurso e ter coerência.

2 - Viver por valores e liderar pelo exemplo 
- lidere segundo valores de lealdade, justiça 
e confiança, pois assim o RH se torna uma 
pessoa confiável aos olhos dos integrantes 
de sua equipe.
 
3 - Definir foco - ter um objetivo preciso 
agiliza a conquista dos resultados. um RH 
que domina o seu tempo certamente será 
admirado.
 
4 - Ser capaz de energizar as pessoas -  
Busque em cada membro de sua equipe a 
motivação que existe dentro deles, trate as 
pessoas como iguais e aprender a desen-
volvê-las.

5 - Seja parceiro – Não fique apenas cobran-
do resultados, mas entenda como, quando, 
de que forma e para quem isto deve ser 
feito. Mostre para o colaborador que você 
defende também os interesses dele e não 
apenas os que são da direção da empresa.

6 - Mudanças como oportunidades e encarrei-
ramento -  o RH deve olhar as mudanças sem-
pre como oportunidades e ajudar os membros 
da equipe nos caminhos para as soluções; da 
mesma forma que se empenha em criar estra-
das para o encarreiramento de cada um den-
tro da empresa ou mesmo fora dela.
 
7 - Paciência -  Não trate seu colaborador 
como uma máquina. Cada um tem o seu 
tempo de fazer melhor. Mesmo que o ditado 
popular “Time is Money” possa se aplicar 
à realidade, busque uma forma de ajudar 
cada um a atingir o seu melhor com tranqui-
lidade, desfrutando o ambiente de trabalho 
e querendo fazer melhor.
 

8 - Viver pelo reconhecimento - para ser ad-
mirado, uma postura fundamental é saber 
reconhecer o trabalho dos outros. Não só 
os grandes trabalhos ou projetos, mas tam-
bém as pequenas ações.

9 - Seja um “RH Educador” - Quase a totalidade 
das pesquisas de clima das empresas apon-
tam: as pessoas estão querendo aprender nas 
empresas e adoram os espaços ou momentos 
de aprendizado. Portanto um RH que se pre-
ocupa em orientar ou em proporcionar pro-
gramas, espaços ou momentos de Educação 
ganha muitos pontos com seus colaboradores.

10 - Bom humor é amigo do profissionalismo – 
estresse não – Aja com bom humor, picardia e 
bom senso, ao mesmo tempo em que tem atitu-
des profissionais como cumprir metas, chegar 
sempre na hora marcada e não deixar os ou-
tros esperando. Tornar o ambiente de trabalho 
“mais leve” é algo que o fará sempre ser lem-
brado e enaltecido por qualquer colaborador.

10 DICAS para ser um RH
aDmiraDo e reSpeitaDo
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O saudoso jornalista Armando 
Nogueira: uma aposta muito bem 
sucedida do Dr. Roberto Marinho

O grande comunicador 
Abelardo Barbosa, o 

“Chacrinha” marcou época 
na Globo e abriu espaço para 

outros tantos talentos



Tecnologia e práticas avançadas  
em busca de capacitação profissional.

BUSCA DE 
NOVOS TALENTOS
Falando a linguagem dos jovens e buscando  
casar expectativas deles com as das empresas 
podemos levar grandes talentos à sua organização.

TREINAMENTO
Conseguir resultados eficazes, gerenciar conflitos e 
administrar diferentes gerações são alguns desafios atuais 
que podem ser cumpridos por meio de nossos treinamentos.

Matriz – Rio
Centro Empresarial Barra Shopping 
Avenida das Américas, 4.200 – BL.9 – salas 302 A e 309 
Barra da Tijuca – (RJ) – CEP 22640-102 
Telefax: (55 21) 3416-9190

Centro – Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco, 120 – Grupo 607 – salas 14 e 15 
Centro – (RJ) – Cep: 20040-001 
Tel.: (55 21) 2252-0780 ou (55 21) 2252-0510

São Paulo
Rua 7 de Abril, 127, Conj. 42 
Centro – (SP) – CEP 01043-000 
Telefax: (55 11) 2227-0907 ou (55 11) 5506-4299

Juiz de Fora
Rua Halfeld 414, sala 1207 
Centro – (MG) – Cep: 36010-900  
Tel.: (55 32) 3211-5025

Belo Horizonte
Rua São Paulo, 900, salas 806 e 807 
Centro – (MG) – Cep: 30160-131
Tel.: (55 31) 3213-2301

Na internet 
www.grupolet.com  

Ou pelo e-mail 
grupolet@grupolet.com

entre em contato conosco!

Oferecemos...

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Levamos à sua empresa, com agilidade e eficácia,  
as pessoas certas para os cargos desenhados  
por meio das mais modernas ferramentas  
de recrutamento e seleção. 

ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
Ajudamos você a agilizar soluções, mantendo o foco no 
negócio ao buscar, colocar e cuidar dos encargos trabalhistas  
de profissionais que atuam em regime temporário.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Temos uma rede de contatos e estrutura ideal para buscar  
os melhore profissionais em serviços específicos com o  
objetivo de agregar qualidade e valor à sua organização.
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15 ANOS de...



Institucional – Capa Institucional – Capa

Priscilla (Monteiro) e a Lourdes (Morei-
ra), todos incríveis e, hoje, com muito 
tempo de casa. O Kryssiam me ajudou 
demais nesse tempo todo. Ele, que co-
meçou comigo aos 18 anos, aprendeu 
muito. E fomos ainda os pioneiros em 
“descobrir a Barra para o mercado de 
trabalho em RH”. 

NEWSLET – Quais foram os maiores 
desafios para o crescimento?

J.L. – A exagerada ambição das outras 
empresas. Nós da Asserttem e Sinde-
prestem (associação e sindicato das 
empresas do setor) estabelecemos 
entrar com uma taxa entre 16% e 22%, 
sendo 18%. Mas teve gente que entrou 
com 7%. Não é ético. A falta de uma 
legislação trabalhista transparente atra-
palha. Somado a isso, o governo muda 
toda hora as regras do jogo. Agora mu-
dou o ISS que é sobre a nota como um 
todo. Mas consigo lidar com tudo isso. 
Tenho seis escritórios de advocacia que 
me atendem, um tributarista, trabalhista, 
um criminal, cada um de uma área, me 
orientando. Dessa forma não perco tan-
to tempo em busca de solução e nunca 
tomo decisões intempestivas. 

NEWSLET – Como o líder do Grupo 
LET se posiciona diante das pessoas?

J.L. – Não me nego a falar com ne-
nhum cliente ou funcionário em tempo 
algum, seja quem for. Pode ser diretor, 
uma analista de RH ou de DP e auxi-
liar de serviços gerais. Outro dia um 
analista de DP de um grande cliente 
nosso teve uma dúvida e para não di-
zer ao chefe dele que não sabia fazer 
me ligou para perguntar. Peguei meu 
carro, fui lá, sentei com ele, levei tudo 

explicadinho no papel e ele reagiu sur-
preendido: “Nossa, ninguém faz isto 
por mim!”. 

NEWSLET – A entrada do Grupo LET 
na ISO 9000, em 2007, foi um marco. 
O que melhorou na empresa?

J.L. – As pessoas passaram a fazer 
as coisas com mais seriedade e cui-
dado. Há processos de trabalho que 
precisam ser monitorados. Este ano já 
foi feito o levantamento de tudo o que 
precisamos acertar porque em maio 
teremos auditoria externa. Gosto de ler 
detalhadamente cada relatório e che-
car o que precisa ser melhorado. Agora 
mesmo, coloquei duas profissionais do 
meu DP para fazer um curso sobre uma 
legislação nova que foi publicada. Elas 
levam esse aprendizado para as suas 
vidas. As pessoas precisam conhecer 
do que fazem, mas nem sempre essa 
especialização existe.

NEWSLET – Por exemplo... 

J.L. – No Governo Federal. Precisaria 
haver uma pessoa especialista em li-
dar com temas de RH ou mesmo que 
seja de RH para lidar com as organiza-
ções. Muita lei é escrita sem nenhum 
conhecimento de Recursos Humanos. 
Sempre existiu um hiato muito grande 
nisso. E não adianta escutar deputa-
do, senador, pois eles sabem muito 
menos do que nós.   

NEWSLET – Observando a situação 
econômica do Brasil, como você vê 
o papel do líder de RH no mercado? 

J.L. – Caiu a importância do líder de RH 
porque as empresas colocaram muita 
gente para fazer muita coisa ao mesmo 
tempo. Hoje o líder de RH tem que ser 
financista e mexer na área comercial. 
Ele fica um pouco perdido, fazendo 
costura entre as áreas. Há muitos bons 
líderes. Mas é bem mais difícil desco-
brir novos líderes, tanto pelo lado com-
portamental, quanto pelo técnico.  

NEWSLET – Você gosta de transmitir 
aos seus colaboradores esse prazer por 
trabalhar para antecipar tendências?

J.L. – Sim. De três em três meses te-
nho uma conversa geral com todos, 
salientando a importância de dar fee-
dback aos clientes e até de saber “di-
zer não”, quando for imprescindível. 
A satisfação do cliente se faz no dia a 
dia. Temos que perguntar às pessoas 
o que elas estão sentindo. “O que po-
demos melhorar para você?” Por ou-
tro lado, para atender bem eu hoje sou 
até um pouco seletivo com os clientes. 
Não é legal atender a clientes que não 
construam conosco uma relação de 
confiança. Valorizamos muito a corre-
ção no cumprimento das obrigações. 

NEWSLET – Qual é o grande presen-
te que o Grupo LET ganha nesses 15 
anos?

J.L. – Em primeiro lugar, se manter mui-
to bem vivo por sua competência, sem 
precisar de dinheiro de banco ou favor 
de político. Todas as licitações que ga-
nhamos foram absolutamente idôneas. 
Empresas que procuram consultorias 
identificadas com a Ética, Qualidade, 
Profissionalismo, Humanidade e Res-
ponsabilidade Social estarão vindo ao 
lugar certo se baterem à nossa porta. 
Outro presente: grandes profissionais 
que trabalharam conosco estão muito 
bem no mercado. Alguns são diretores 
de empresa. Grandes empresas me 
levam excelentes profissionais forma-
dos aqui. Faz parte. A rotatividade de 
profissionais não tem só o lado ruim. 
Ao contrário: o fato de eles estarem 
indo para ocupar cargos estratégicos 
em organizações ajuda a perpetuar a 
força do nosso nome, da nossa marca 
no mercado. A revista NEWSLET tam-
bém é um presente. Nós oferecemos 
informação de qualidade, mas também 
mostramos a nossa cara ao mercado.  

NEWSLET – Que mensagem você 
deixa para os próximos 15 anos do 
Grupo LET?

J.L. – A de que temos que trabalhar muito. 
Meu pai me disse uma vez e guardei com 
carinho: “só pretendo parar de trabalhar 
no dia em que morrer”. Lógico que aos 85 
anos não terei tanto pique; mas ainda da-
rei exemplo de muita coisa boa.

E
m 16 de março de 2000 nasceu o 
Grupo LET Recursos Humanos. Do 
início em uma sala no Edifício De 
Paoli (Centro do Rio), para a atual 

matriz no Centro Empresarial Barra Shopping 
e os demais escritórios em São Paulo e Minas 
Gerais, a empresa teve crescimento vertigino-
so, mas ressalte-se, pautado pela competên-
cia, ética e idoneidade de Joaquim Lauria e 
Kryssiam Lauria, pai e filho.

Os Lauria montaram estrutura profissional 
que muito tem contribuído para o mercado de 
trabalho. Celebrando 15 anos de felicidade 
em ver muita gente “vestir a sua camisa” com 
orgulho, Joaquim Lauria, conta um pouco de 
sua história e como a empresa se posiciona 
no mercado.

NEWSLET – Como veio a ideia de criar uma 
consultoria de RH?

Joaquim Lauria – Devido a uma questão de 
saúde. Fui executivo de grandes empresas 
durante muitos anos e na última, a Soletur, 
o trabalho me debilitou. Por recomendação 
médica dei uma guinada. Pedi demissão e 
montei um próprio negócio, também em tu-
rismo. Anos mais tarde, também sugado pelo 
trabalho, mudei de novo. Primeiro fiquei dois 
meses planejando o que fazer. Em um almoço 
com o meu amigo Luiz Carlos Campos (ex-
Presidente da ABRH-Rio e ABRH-Nacional) 
segui seu conselho e criei uma consultoria, 
em princípio, para fazer head hunting.   

NEWSLET – E o Grupo LET, como surgiu?

J.L. – Ainda como Let Consultoria Ltda fui con-
vidado pelo João Marcos Pereira a atender, em 
março de 2001, a uma grande demanda de 
contratação de temporários para a TV Globo. 
Para transformar a razão social da empresa 
tive que vender o meu carro por R$ 90 mil. Fui 
bem sucedido e uma série de leques se abri-
ram. Inclusive o de, ao longo dos anos, ampliar 
a equipe de quatro pessoas para as atuais 72. 

NEWSLET – Qual foi o segredo para cres-
cer no início?

J.L. – Visitar os clientes fisicamente, conhe-
cê-los olho no olho, mostrar quem você é, o 
que faz. Também foi marcante construir uma 
relação de confiança com funcionários, gente 
como o Eduardo (Edu, do Projac), o Marce-
lo (Santos), a Alessandra (Dantas), o Beto, a 

parabénS peLoS 15 anoS!

Grupo LET Recursos Humanos

Temos que perguntar 
às pessoas o que elas 

estão sentindo. “O que 
podemos melhorar 

para você?”

DeStaca aS granDeS  
conquiStaS Da empreSa

Joaquim Lauria,
Diretor executivo
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Nonono

1 – Palestra do Joaquim Lauria no Fórum 
RH em Macaé de 2006

2 – Lauria e Leyla nascimento lançam o Ins-
tituto Capacitare em dezembro de 2006

3 – Capa da 1ª edição da revista NEWSLET 
– a pioneira de uma consultoria de RH para 
o mercado

4 – RH do Grupo LET faz palestra na uni-
versidade Gama Filho em abril de 2007

5 – Grupo LET alcança a certificação ABNT: 
NBR ISO 9000/2001 em junho de 2007

6 – LET apoia a produção artística por meio 
da KL Produções
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T
otal alinhamento entre o RH 
da consultoria e o RH da 
empresa que solicita a vaga 
no entendimento de um per-

fil para o cargo que tenha parâmetros 
no mercado. Este é um dos grandes 
diferenciais da equipe de RH do Gru-
po LET para ser bem sucedida em 
processos seletivos realizados nos úl-
timos 15 anos. “Temos que ser o mais 
assertivos o possível; após as etapas 
que realizamos (entrevistas e dinâmi-
cas) sinalizamos ao cliente que caso 
o candidato aprovado não esteja no 
encaixe preciso da vaga ele pode ser 
desenvolvido e é interessante apontar 
em que momento de sua trajetória isto 
pode acontecer”, explica Priscilla Mon-
teiro, líder do RH no Grupo LET, que em 
10 anos de casa, já conduziu cerca de 
40 mil seleções de candidatos.

Psicóloga, ela reconhece que o re-
crutador precisa estar muito preparado 
para não ceder a certas “armadilhas de 
um candidato persuasivo. “No Grupo 
LET procuramos pesquisar muito so-

bre os cargos, as áreas, como está o 
momento econômico daquele segmen-
to, a procura de jovens, o que eles pen-
sam, sentem e esperam do mercado. 
Dessa forma quando vamos entrevistar, 
embora cada processo traga momen-
tos únicos, temos bastante informação 
e domínio da situação”, assegura. 

O viés do empreendedorismo e o 
grande número de vagas, em algumas 
posições, para pouca gente qualifica-
da, mudaram o enfoque de alguns pro-
cessos seletivos. Afinal, muita gente já 
considera que “escolhe a empresa”, ao 
invés de ser selecionado. Para Priscilla 
não existe mais a questão do candi-
dato se preparar para uma entrevista.  
“Ele deve estar preparado para o mer-
cado de trabalho. A entrevista é apenas 
uma etapa de um processo de autoco-
nhecimento e ganho de maturidade”, 
esclarece a psicóloga. Resumindo: 
nem pense em decorar técnicas e sub-
terfúgios. “Seja autêntico”, aconselha. 

Outro grande diferencial LET para o 
mercado, segundo Priscilla, foi o de ter 

construído uma base de RH para supor-
tar a rotatividade de uma consultoria sem 
deixar o ritmo, a agilidade e, sobretudo, 
a qualidade, cair. “A minha relação de 
CONFIANÇA, parceria e aprendizado 
com o Joaquim Lauria (Diretor Executivo 
do Grupo LET), tem sido imprescindível 
para explicar os resultados que alcança-
mos ano após ano”, acredita. 

O ORGuLHO DE SER GRuPO LET 
faz parte do DNA desta profissional 
como tem sido parte de toda a equipe 
de RH, mesmo dos profissionais com 
pouco tempo de casa. “O Grupo LET é 
uma escola de alto nível no RH, aliado 
ao fato de que atender à Globo me pro-
porciona desafios diários que são apai-
xonantes para quem, como eu, ama a 
profissão que escolheu”, finaliza.

Assim como Priscilla, Eduardo Bor-
ges (líder de DP que falará na próxima 
edição) e muitos outros profissionais 
ajudaram a empresa a construir uma 
tradição de grandes resultados pauta-
dos pela confiança, engajamento e es-
pírito de família no trabalho.

proceSSo SeLetivo
O diferencial de um
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7 – LET participa da edição 2007 do RH na 
Praça

8 – Em dezembro de 2007 Lauria dá dicas 
sobre mercado de trabalho em programa 
da Rádio Paradiso

9 – A partir de 2008 Grupo LET amplia a 
sua estrutura física na matriz para aprimo-
rar atendimento aos clientes.

10 – Endeavor faz palestra sobre Intra-Em-
preendedorismo aos colaboradores LET 
em 2009

11 – Em 2009 Grupo LET se associa à RH 
Nacional e à NPA

12 – LET volta ao RH na Praça, agora ABRH 
na Praça, em 2009

13 – Em agosto de 2010, LET ganha Prêmio em 
Segurança do Trabalho na REDuC/Petrobras

14 – Grupo LET faz recrutamento em comuni-
dades pacificadas no Emprega Rio em 2013

15 – Em 2013 Grupo LET promove organi-
zação de Grupo RH de Cosméticos

16 – Grupo LET seleciona recepcionistas 
do Congresso RH-RIO 2013

17 – Grupo LET consolida parceria com o 
Senac-Rio e participa da edição 2014 do 
Talentos Senac 

o que “Dizem” aS imagenS (veja peLo número em caDa uma):

Imagens HISTÓRICAS em 15 anos
de conquistas no grupo Let

Registro - Grupo LET 15 Anos
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Por Dentro do Nosso RH - Grupo LET 15 Anos



O ano eleitoral “presenteou” 
o RH com uma bomba re-
lógio difícil de ser “desar-
mada”. Os recentes ajustes 

no seguro-desemprego, abono salarial, 
pensão por morte, auxílio-doença e 
seguro-defeso (ver quadro), anuncia-
dos pelo governo da Presidente Dilma 
Rousseff só dariam certo se viessem 
acompanhados de outros que lhes 
dessem a devida sustentação. Além 
disso, a desoneração da folha de pa-
gamento apenas para alguns setores 
que se relacionam com setores ainda 
onerados interrompe qualquer possí-
vel progresso na cadeira produtiva no 
Brasil. Mais do que opinião, esta é a 
convicção de José Arnaldo Rossi, Pre-
sidente do Conselho de Política Social 
e Trabalhista da FIRJAN.

Respeitado por sua vasta experi-
ência em muitas décadas de relações 
trabalhistas, Rossi teme pelo futuro. 
“Há um improviso enorme conduzin-
do o ambiente dessa transformação e 
já aprendemos historicamente que o 
improviso nos traz péssimas lembran-
ças no mercado de trabalho”, afirma. 

O que o Governo Dilma está fazendo, 
segundo análise de Rossi, é como pe-
gar um quarto cheio de paredes que-
bradas, infiltrações e consertos a fazer 
e tomar a atitude de apenas passar ver-
niz sob a mesa. “Tá vendo que mesa 
bonita!”

Segundo o executivo, o Governo Fe-
deral inviabiliza a democratização nas 
relações de trabalho ao ancorar mais 
tributos na folha e não planejar em lon-
go prazo uma desoneração geral. “É 
incrível que o nosso modelo estimule 
que 70% dos trabalhadores saiam de 
seu primeiro emprego bem antes de 
completar um ano; essa rotatividade é 
a pior inimiga do treinamento, da espe-
cialização e da gestão do conhecimen-
to”, aponta Rossi. Na contramão do 
que precisa o RH, o Governo penaliza a 
contratação e a demissão em forma de 
impostos. Para o líder da FIRJAN, de-
veria haver um estímulo à negociação 
coletiva e a regulamentação urgente e 
detalhada da Terceirização em todo o 
território nacional, beneficiando mais 
de 90 milhões de trabalhadores. Ele 
chama a atenção da CuT e do PT para 

que “aprendam a entender que o carro 
do Brasil não pode mais ficar estacio-
nado em 1943”, data da atual CLT do 
maior país da América Latina.

“O governo brasileiro precisa lar-
gar a visão de que os trabalhadores 
são coitadinhos e não têm capacidade 
para negociar e gerenciar o seu próprio 
destino”, dispara Rossi. A Redação de 
NEWSLET apurou que países do bloco 
em desenvolvimento – do qual faz par-
te do Brasil – já adotaram com amplo 
sucesso a negociação coletiva entre 
empresários e trabalhadores e a ter-
ceirização em praticamente todos os 
segmentos de suas economias. Para 
José Arnaldo Rossi, não adianta dizer 
que o trabalhador pode cuidar de sua 
vida se, ao mesmo tempo, você dá a 
ele dinheiro para não trabalhar, a tal 
“bolsa para não cuidar da vida”. “En-
quanto tivermos o auxílio-coitadinho a 
produtividade do Brasil não cresce”, 
assegura. Chega de hipossuficiência.

Por outro lado, ainda que precisem 
de adaptação e complementação, 
Rossi reconhece que os cinco ajustes 
estabelecidos podem acabar com al-

gumas mamatas como a de “ficar de-
sempregado de propósito mal entra no 
emprego para receber auxílio- desem-
prego”. Segundo ele era preciso corri-
gir mesmo a distorção de termos uma 
avalanche de seguros-desemprego no 
chamado país do pleno emprego.  

Já no caso do auxílio-doença, Rossi 
alega que o fato dos primeiros 15 dias 
de afastamento agora estarem ficando 
por conta do empregador (e não mais 
da Previdência), irá gerar mais rigor 
nas contratações. Por outro lado, ele 

espera que muitas empresas fiquem 
estimuladas a investir na qualidade de 
vida de seus funcionários (não é só o 
plano de saúde), custo menor do que o 
do auxílio doença. 

Para Rossi, as cinco medidas ci-
tadas no quadro desta matéria serão 
também prejudicadas pela desonera-
ção parcial que o governo fez. As gi-
gantescas filas de pessoas solicitando 
o seguro-desemprego já confirmam 
que algo não deu certo. Descontentes, 
ou simplesmente temerosas e incon-

SEGuRO-DESEMPREGO - Antes, 
eram necessários seis meses de contri-
buição para receber o recurso. Agora, 
a primeira solicitação só pode ocorrer 
após 18 meses seguidos no emprego. 
uma segunda solicitação poderá ser 
feita com 12 meses de casa e a tercei-
ra, se manterá nos seis meses atuais.

Abono salarial - Se bastavam 30 
dias de exercício para que o trabalha-
dor na faixa de dois salários mínimos 
recebesse o abono, agora, o abono, no 
valor de um salário mínimo, será para 
quem trabalhar pelo menos seis meses 
em um ano – e se mantiver na faixa sa-
larial vigente.

PENSãO POR MORTE - Depen-
dentes de um contribuinte morto rece-
biam a pensão independente do tempo 
prestado pelo trabalhador. Agora, a MP 
estipula um período mínimo de 24 me-

ses de contribuição previdenciária. O 
mesmo ocorre em casos de matrimô-
nio, que também serão exigidos dois 
anos para a liberação do recurso – há 
uma exceção para mortes em função 
de acidentes de trabalho. O valor da 
pensão, que antes era de 100% do sa-
lário, agora é de 50% do benefício mais 
10% por dependente.

AuxíLIO-DOENçA - A maior mu-
dança é para o empregador. Atualmen-
te, o prazo de afastamento a ser pago 
pela própria empresa é de 15 dias. 
Com as mudanças, passará a 30 dias. 
O valor do benefício terá um teto, que 
é a média das últimas 12 contribuições 
do trabalhador.

SEGuRO-DEFESO - um caso es-
pecífico é o de pescadores artesanais 
de regiões em que a pesca é interrom-
pida durante um período do ano. Tais 

profissionais acumulavam benefícios 
além do seguro-defeso, como seguro-
desemprego e auxílio-doença. Agora o 
trabalhador deverá comprovar que co-
mercializou sua produção por 12 me-
ses e, em casos de acúmulo, escolherá 
qual benefício irá manter.

formadas, muitas empresas começam 
a demitir.

“É preciso o governo parar de men-
tir a assumir que foi irresponsável do 
ponto de vista fiscal, ou seja, que está 
trabalhando para cobrir um rombo que 
ele mesmo criou”, desabafa Rossi. 

Ele afirma que a expectativa do se-
tor industrial é muito baixa para os 
próximos anos, salvo uma guinada ra-
dical em nossa economia e/ou política. 
A vinda do ministro Joaquim Levy foi 
considerada um bom choque de auto-
estima no começo de janeiro. Mesmo 
que a Economia esteja mais próxima 
da Matemática, as boas pitadas de uma 
Psicologia fazem, segundo ele, muito 
bem ao mercado. Mas, no ponto de 
vista de Rossi, a mania do PT de varrer 
tudo para debaixo do tapete e posar de 
coitado, está atrapalhando a conhecida 
competência de Levy. “Qualquer líder 
precisa de autocrítica; se o RH e o Pre-
sidente de uma empresa têm, que dirá 
um Governo. Não dá mais para enganar 
tanta gente por tanto tempo”, finaliza o 
Presidente do Conselho de Política So-
cial e Trabalhista da FIRJAN.    

Só Carteira de trabalho

“Medidas pontuais  
interrompem  

a cadeia produtiva”

diz José Arnaldo Rossi, 
Presidente do Conselho  
de Política Social e  
Trabalhista da FIRJAN

o que muDa...
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“Enquanto tivermos 
o auxílio-coitadinho 
a produtividade do 
Brasil não cresce”
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Notas acoNNotas - acoNtecimeNtos

POR AGORA...
De Alexandre Peconick

e-mails para esta seção - comunicacao@grupolet.com

E
mbora as redes sociais este-
jam bombando, boa parte dos 
contatos profissionais ainda é 
feito tête-à-tête, olho no olho. 

Felizmente. Tem gente que pode até 
não levar fé, mas um sorriso marcante 
(com dentes e gengivas limpos) e um 
hálito agradável ainda fazem muita di-
ferença para o sucesso de um diálogo 
que envolva negociação, persuasão ou 
qualquer tipo de comunicação oral. 

Além da higiene bucal após o al-
moço, com escova macia, creme e fio 
dental, é necessária a assepsia cada 
vez que alimentos com boa quanti-
dade de açúcar (como o cafezinho) 
for ingerida. Tenha na gaveta e/ou na 
pasta de trabalho um kit bucal e não 
se apresse em escovar os dentes e, 
tampouco, quando estiver comendo, 
em mastigar os alimentos. 

De acordo com o instituto de pesqui-
sa norte-americano Kelton Global, pes-

soas com sorrisos harmônicos têm 53% 
mais chances de receberem aumento 
onde trabalham do que quem vive com 
a cara fechada. Obviamente, a compe-
tência profissional também conta.

Sensível a alterações orgânicas e 
repleta de microrganismos, a boca é 
a porta de entrada para problemas de 
saúde afetam outras partes do corpo. 
Infecções crônicas da gengiva podem 
danificar os rins e o fígado e, em alguns 
casos, os males bucais causam danos 
que podem levar à morte, como é o 
caso da endocardite bacteriana, uma 
infecção das válvulas do coração que 
acomete com mais frequência quem já 
apresenta danos nesse órgão.  

Considerada o “Espelho do Or-
ganismo” a boca também pode, por 
meio de sinais, indicar males como 
desnutrição, distúrbios alimentares, 
AIDS, câncer no sangue, entre ou-
tros. Quais sinais? Atenção para aftas, 

SAÚDE BUCAL
um granDe parceiro Do Seu trabaLHo

1 Maçã - Alimento detergente. Ajuda 
no  aumento do fluxo de saliva. Quanto me-
lhor a salivação, menos boca seca, o que 
aumenta a defesa natural contra cáries e 
doenças da gengiva.

2   Cenoura - Limpa e estimula a gengiva, aju-
dando a eliminar as partículas alimentares. Suas 
fibras possuem efeito de limpeza, eliminando as 
bactérias e mantendo a boca hidratada.

cáries, sangramento nas gengivas e 
quebras frequentes dos dentes. 

Além da boa higienização, proteger 
o lábio dos raios solares, visitar o den-
tista e evitar o fumo e o exagero nas 
bebidas alcóolicas e açúcares são há-
bitos recomendáveis para que a saú-
de bucal seja, de fato, parceira do seu 
trabalho e da sua vida.

Estudos internacionais em Medicina 
Odontológica do Trabalho indicam que 
os problemas bucais, frequentemente, 
provocam desconforto físico e emocio-
nal, além de causar prejuízos à saúde, 
diminuindo a produtividade dos empre-
gados, gerando acidentes de trabalho 
pela falta de concentração e automedi-
cação, além de contribuir para o absen-
teísmo. Empresas com visão de futuro 
estão investindo na saúde bucal de seus 
colaboradores. Afinal, qualidade de vida 
traz felicidade de no trabalho e assegura 
aprimoramento da performance.

3   Queijo e derivados - Ricos em cálcio e 
outros minerais, fortalecem os dentes. A 
boca fica menos ácida e, portanto, menos 
propensa à deterioração dos dentes.

4   Chocolate amargo - O extrato de ca-
cau protege mais os dentes do que o 
flúor, devido a uma substância chamada 
“teobromina”  que ajuda a enrijecer o es-
malte dos dentes.

5 – Cebola – Embora seja “aliada” do 
mau hálito, ela contém compostos anti-
bacterianos poderosos para o combate 
da cárie.

6 – uva-passa - Contém ácido oleanólico, 
um fitonutriente inibidor do crescimento 
de bactérias orais, que desencadeiam cá-
ries e problemas na gengiva.

6 aLimentoS amigoS 
Da Higiene bucaL 

eduardo paes, prefeito do 
rio, fala sobre os 450 anos 
da cidade...

“Ao completar 450 anos, o Rio de 
Janeiro tem muitos motivos para 
comemorar. É uma cidade especial, 
que encanta não apenas por sua be-
leza arrebatadora. É um lugar com 
muita história e com um povo que 
sintetiza a identidade brasileira. Em 
sua história, absorveu e misturou as 
culturas de pessoas vindas de to-
dos os cantos do país e também de 
quem vem de fora. Assim, tornou-
se esta cidade alegre, acolhedora, 
apaixonante, que recebe todos bem 
e acaba transformando em cariocas 
mesmo quem não nasceu nela. São 
essas qualidades que fazem do Rio 
a Cidade Maravilhosa.”

presidente do cra-rj lança 
livro polêmico e atualíssimo!
Estava absolutamente lotada a Livra-
ria Cultura, Centro do Rio, no último 

o grande momento 
unicarioca
Parabéns! Foram celebrados, em 
cerimônia na matriz do Rio Com-
prido, dia 19 de março, os 25 anos 
do Centro universitário uniCarioca. 
Além de coquetel e shows de jazz e 
grupo de rock formado por profes-
sores da casa, o evento contou com 
talk show conduzido pelo professor 
Sergio Nogueira e o lançamento 
oficial da Revista “uniCarioca 25 
anos – Sonhos & Transformações” 
(produzida pelo editor desta coluna 
e publicação). Em um dos momen-
tos tocantes da festa, Celso Niskier 
(Reitor) recebe de sua filha Giovana 
(composição) uma placa de agrade-
cimento oferecida a ele por profes-
sores e funcionários da instituição.  

dia 2 de março. Gente muito inteli-
gente e crítica prestigiando Wagner 
Siqueira, Presidente do CRA-RJ que 
lançou, pela Qualitymark Editora, o 
livro “As Organizações São Morais? 
– Responsabilidade Social, Ética 
Empresarial e Empresa Cidadã” – 
pedidos pelo site www.qualitymark.
com.br. Segundo o autor, o conteú-
do promete gerar reflexões nas em-
presas; afinal os temas têm sido um 
calcanhar de aquiles para empresá-
rios, políticos e empresas.

conceito da nova logomarca 
abrH volta-se ao futuro

Em comemoração aos seus 50 anos 
a ABRH-Nacional, que muda de 
nome para ABRH-Brasil, traz uma 
nova concepção de marca que, 
segundo Leyla Nascimento (Presi-
dente) “mostra uma organização 
mais à frente, buscando cada vez 
mais a conexão das pessoas com 

a sua vida pessoal e profissional, 
aprimorando carreiras e atendendo 
novas demandas do mundo corpo-
rativo”. Exemplo claro é o tema do 
CONARH 2015 que repensa os for-
matos de reinvenção de profissio-
nais e organizações no cenário de 
urgência do nosso país.

Muitos autógrafos  
para profissionais de 
todas as gerações

18 Março/ Abril | 2015 |   | 2015 | Março / Abril | 19

Qualidade de Vida

Fotos: Yuri Pascoal / Nucom Unicarioca
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R
ecentemente instalou-se um 
debate sobre os valores do 
Seguro DPVAT praticados 
para as motocicletas e a sua 

relação com a inadimplência adminis-
trativa e a segurança viária. Dentro de 
sua visão de ser o catalizador da socie-
dade brasileira na gestão da segurança 
viária e veicular, e com a intenção de 
fomentar o debate, o OBSERVATÓRIO 
analisou as argumentações para avaliar 
a relevância da medida discutida na re-
dução das ocorrências de trânsito.

A argumentação de que a inadim-
plência administrativa aliada à sensa-
ção de impunidade pode remeter ao 
aumento nas infrações de trânsito e, via 
de consequência, à maior exposição ao 
risco é verdadeira. Mas isso está longe 
de ser o nascedouro do problema.

Não é possível estimar de forma 
objetiva e com embasamento científi-
co que uma redução na inadimplência 
administrativa, a partir de uma redução 
nos valores praticados para o seguro 
DPVAT, trariam de volta à legalidade os 
inadimplentes, pois, independentemen-
te do valor praticado para o seguro, o 

fator crítico da inadimplência está mais 
intimamente ligado à deficiência de fis-
calização e não ao valor em si.

Não há, portanto, relação direta com-
provada entre inadimplência e risco. Há 
sim, sabidamente, relação direta entre 
impunidade e risco, pois quanto maior 
a impunidade maior a atratividade pela 
violação da lei, porque ela se torna, sim-
plesmente, obsoleta para o infrator.

A pretensa redução do seguro 
DPVAT pode ter o efeito contrário ao 
imaginado. Ao incentivar de todas as 
formas o cidadão a utilizar-se da mo-
tocicleta como meio de transporte, 
reduzindo-se, portanto, os seus custos, 
de forma pura e simples, fatalmente ver-
se-á nas ruas uma enxurrada de novas 
motocicletas conduzidas por motoci-
clistas ainda despreparados e indeseja-
velmente destemidos, seja em relação à 
própria segurança, seja em relação ao 
law enforcement.

Diante desse cenário, é lúcida a 
provável conclusão de que: i) a inadim-
plência administrativa persistirá, ii) a 
fiscalização não será aperfeiçoada pela 
administração pública, e iii) o desprepa-

ro continuará reinando absoluto, equa-
cionando, sem maiores surpresas, a 
pior das consequências: a manutenção 
dos altos índices de acidentes de transi-
to com vítimas fatais ou mutiladas.

Não existe mágica, e medidas palia-
tivas podem ser mais dolorosas do que 
o tratamento certeiro. “Ensinar, treinar, 
fiscalizar e punir” pode parecer nome 
de filme, mas são as verdadeiras ações 
a serem implementadas e exigidas pela 
sociedade em relação aos cidadãos 
que transitam nas vias urbanas e rurais 
do país, independentemente do tipo de 
veículo utilizado.

Há de se reconhecer, desta forma, 
a necessidade de uma operação mui-
to maior do que a simples redução do 
seguro DPVAT. uma operação con-
junta, uma aliança estratégica entre 
entidades e formadores de opinião, 
entre instituições e fornecedores des-
ses bens, para em larga escala, com 
abrangência nacional, adotar práticas 
visando a segurança tanto dos cida-
dãos que compram as motocicletas e 
como daqueles que estão sujeitos a 
encontrá-las no caminho.

 “Eu posso e vou fazer mais por um Trânsito Seguro”. O Grupo LET Recursos Humanos prossegue a 
iniciativa de abrir espaço de apoio ao Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV)

José Aurelio Ramalho
Diretor-Presidente Observatório Nacional de Se-
gurança Viária

Observatório Nacional de Segurança Viária 
(www.onsv.org.br) 

Espaço ONsV - Apoio Grupo LET 

A segurança viária,  
as motocicletas e o Seguro DPVAT
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