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Caros leitores,

Nossa contribuição com este Brasil que luta para se reconstruir vem em três pilares na 
reportagem de capa desta edição: com as ideias (e ideais) de Orlando Diniz, Presidente 
do sistema Fecomércio – RJ; Flavio Canto, ex-judoca e comentarista da Globo (Presidente 

do Instituto Reação) e Ronaldo Nogueira, novo Ministro do Trabalho. 
Além deles, o RH faz uma conexão muito direta com o trabalho de melhoria da quali-

dade em nosso mercado, como atesta a nossa Entrevista Especial da edição que abre 
aspas para Hellen Ferreira, Coordenadora de RH da Tupperware. Vale a pena conferir o 
trabalho que esta experiente e talentosa executiva conseguiu sedimentar em menos de 
um ano à frente do RH desta marca multinacional.

Trazemos também destaque para as empresas que sabem aplicar formas inovadoras 
de reconhecer e premiar seus funcionários, como são os casos do Magazine Luiza e da 
Zanzini Móveis ou daquela que amplia as competências por meio de um envolvente e 
atualizadíssimo treinamento, como os supermercados Deli Delícia. 

NEWsLET, como sempre, surpreende e encanta você com este e muito mais conteú-
do. Queremos que você, leitor, escreva para comunicacao@grupolet.com e nos envie a 

sua ideia para atendermos ainda melhor as suas expectativas. Curta os Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 e boa leitura! 

Joaquim Lauria
Diretor Presidente do Grupo LET Recursos Humanos 

Editorial

Fique ligado nas OPORTuNIDADEs oferecidas pelo Grupo LET

Participe dos processos seletivos 
do Grupo LET Recursos Humanos! 
Temos vagas para todos os níveis 
educacionais. Pegue o metrô e des-
ça na estação Carioca. A uma quadra 
dali, no Edifício Galeria do Comércio 
(avenida Rio Branco 120, 6º andar, 
grupo 607) você será muito bem re-
cebido e poderá deixar o seu currí-
culo ou ser entrevistado para uma 
vaga no mercado de trabalho. Na 
Barra da Tijuca, o Grupo LET está no 
Centro Empresarial Barra shopping, 

em frente à recém-inaugurada esta-
ção de BRT Parque das Rosas, que 
torna o seu caminho até nós, bem 
mais rápido. se a vaga que você al-
meja ainda não estiver em aberto, 
não desanime. Tão logo tenhamos 
uma posição que combine com o 
seu perfil profissional nós vamos te 
localizar e você terá a sua chance! 
Fique de olho. Acesse nosso site ou 
ligue para nós nos telefones que es-
tão no anúncio das páginas centrais 
dessa edição.
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“Ler é muuuito bom” 

PARA REFLETIR 
O filme traz temas presen-
tes no mundo corporativo 
com várias lições para 
RHs e empreendedores: 
Joy acreditou e defendeu 
sua ideia, enfrentou di-
ficuldades financeiras e 
burocráticas, brigou pela 
patente do seu produto 
e, em nenhum momen-
to, pensou em desistir. O 
enredo possibilita profícuo debate sobre quais 
competências e comportamentos ajudam ges-
tores a recuperar a adesão e os valores orga-
nizacionais, principalmente após a empresa ter 
passado por crises de imagem, econômica ou 
de gestão. 
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A jornalista 
Myrna  
Brandão

“Mais Forte do Que Nunca”,  
de Brené Brown (Editora Sextante)  
Este livro, potencial gerador de grandes 
insights, ocupa o primeiro lugar na lista 
do jornal The New York Times entre os 
“Mais Vendidos”. Partindo de trabalho 
pioneiro sobre a importância da vul-
nerabilidade, questiona-se: se todos 
levamos rasteiras da vida, como certas 
pessoas enfrentam tantas adversidades 
e saem mais fortes? A autora descobriu 
(e nos conta) quais as características de 

personalidade, padrões emocionais e hábitos mentais que possi-
bilitam transcender catástrofes e renascer, com mais propósito.

“Como Avaliar Universidades 
Corporativas”, de  
Fabio Cassio Costa Moraes 
(Qualitymark Editora)
Construir universidade com visão e ação 
empresariais trata-se de um mega desa-
fio. Deve-se esclarecer de que forma e 
com qual padrão de qualidade os gesto-
res, colaboradores e stakeholders podem 

identificar se aquele organismo educativo contribui para os resulta-
dos da empresa (humanos e financeiros). uma pesquisa realizada 
nas universidades de instituições bancárias foi a base para se cons-
truir a metodologia proposta. se você vai usar a ferramenta educativa 
na sua empresa, mergulhe sobre cada linha deste livro.

“O Sucesso Passo a 
Passo”, de  
Max Gehringer 
(Globo Livros)
Duas palavras – sorte e 
foco – resumem o que é 
preciso para se dar bem 
na carreira. E não basta 
ter uma só. Elas têm de 
vir juntas. O conceitua-
do consultor da Globo, 

reflete sobre as questões mais comuns do mun-
do corporativo. segundo ele, é até normal todo 
mundo ter algum percentual de insatisfação com 
o trabalho que realiza e o ambiente em que se dá 
esse trabalho. Com bom humor, diz que Insatisfa-
ção é igual a colesterol: “Todo mundo tem e pode 
ser bom ou ruim”.  

Da “Sétima arte”...para oS rHs

Myrna Brandão, jornalista 
especializada em Cinema, 
nos sugere a reflexão do 
filme “JOY – O Nome do 
sucesso (JOY, 2015)”, de 
David Russell. Filme base-
ado na história real de Joy 
Mangano, que se tornou 
uma das empreendedoras 
de maior sucesso dos EuA. 
Após perder o emprego e 
com muitas ideias criativas, 
decidiu investir no “miracle 
mop”, um tipo de esfregão 
de limpeza.  A partir dessa 
invenção construiu um ne-
gócio milionário. Jennifer 
Lawrence, que vive a pro-
tagonista, foi indicada ao 
Oscar de melhor atriz.

NononoEntrEvistaEntrEvista EspEcial

E
m 2015, o RH da Tupperware 
Brasil recebeu do Global (ma-
triz da organização nos EuA) 
o Prêmio de Excelência pelo 

Desenvolvimento do sistema de Métri-
cas de RH e Resultados Apresentados, 
se destacando entre todas as fábricas 
mundiais da marca. Detalhe: o trabalho 
liderado pela Coordenadora de RH, Hel-
len Ferreira, foi realizado em apenas três 
meses, entre outubro e dezembro. “Foi 
tudo muito intenso, trabalhamos (ela e a 
equipe de 13 profissionais, incluindo de-
partamento médico), muito naquele pe-
ríodo. A atuação da equipe foi excepcio-
nal. O segredo do sucesso é o trabalho 
de uma grande equipe!

Antes de ser contratada pela  
Tupperware Brasil em setembro do ano 
passado, esta carioca acumulou 15 
anos de diversificadíssima bagagem 
em RH, sobretudo na área de Óleo & 
Gás, desenvolvendo inúmeros projetos 

em todos os subsistemas em organi-
zações como Toyo setal, Halliburton, 
Petrobras, Queiroz Galvão, entre outras.

Doutoranda em Psicologia social pela 
universidad Argentina John F. Kennedy, 
ela conta que sempre foi apaixonada por 
desenvolver pessoas, embora quando 
ainda adolescente sonhasse em ser mé-
dica. sua vida tomou outro rumo e ela, 
psicanalista apaixonada por Freud, diz 
que, “foi ser médica de almas”. O come-
ço no RH, como admite, aconteceu pela 
necessidade de uma profissional que, 
como ela, professora de inglês gradua-
da, dominasse o idioma estrangeiro.

Entre Macaé, Rio de Janeiro, Recife 
e viagens, a executiva afirma ter vivido 
todas as transições marcantes de um 
RH, podendo inclusive dimensionar a 
força de ações e trabalhos educativos, 
quando de sua passagem marcante 
pelo COMPERJ, entre 2008 e 2013. Ao 
mesmo tempo em que não tinha estabi-

lidade, também não tirava férias, pois as 
demandas se multiplicavam.

A admissão e início de trabalho na  
Tupperware tiveram que ser rápidos, 
pois a área de RH demandava reestru-
turação. Hellen entrou para a empresa 
com este objetivo. Hoje o trabalho com 
ferramentas de Educação ganha desta-
que e ajuda o engajamento dos quase 
1300 associados (como a empresa se 
refere aos seus funcionários) como ela 
nos descreve nesta entrevista.

NEWSLET – Por que a Educação 
precisa ser alvo da preocupação dos 
RHs em geral? 

Hellen Ferreira – A Educação é a má-
quina que vai mover tudo. Pensamos 
tanto na educação de nossos asso-
ciados quanto na de seus familiares. 
A base do trabalho é o programa EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) para 

Hellen Rosa Ferreira
Coordenadora de RH da Tupperware Brasil
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“Educação: a Máquina que vai mover tudo”

Dicas NewsNovo Dicas NEWsLET - cuLTura
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NononoEntrevista Especial Personalidade de Gestão

os nossos associados. Em um levan-
tamento identificamos que pelo me-
nos 30% dos associados não tinham 
nem o ensino médio. Com base nes-
te dado, fizemos uma parceria com o  
senai para que dentro da empresa es-
sas pessoas pudessem ter a oportuni-
dade de conseguir se formar. Elas não 
a teriam por conta da grande distância 
que a nossa fábrica (em Guaratiba) fica 
da maioria das residências delas. Desde 
este agosto (previsão) 25 associados es-
tudam aqui na empresa todas as discipli-
nas da grade curricular do MEC. A partir 
da reação das pessoas, percebemos 
que o engajamento delas seria muito 
maior se nos preocupássemos também 
com os seus filhos. Após alguma refle-
xão, até em torno do nome, criamos o 
projeto “Meu Filho é um Talento”. 

NEWSLET – Para a qualidade do dia 
a dia de trabalho o impacto dessa ati-
tude da empresa é forte?

Hellen Ferreira – sim, muito! Até se 
pensarmos em como se aprimora o 
desenvolvimento e a progressão de 
carreira de cada um.  

NEWSLET – Como funciona o “Meu 
Filho é Um Talento”? 

Hellen Ferreira – Atualmente são 30 fi-
lhos de associados participando. Para 
inscrever o filho é preciso o associado, 
ocupando qualquer cargo, ter assidui-
dade no trabalho, nenhum acidente ou 
advertência registrados, pelo menos seis 
meses de empresa e ser um profissional 
que sempre apresenta documentos com-
probatórios, quando exigido. Outro ponto 
importante: a partir desse programa, os 
filhos passaram a ter uma percepção e 
valorização maior do próprio trabalho do 
pai. só as crianças que possuem média 
superior a 8 (oito), comprovada através 
do boletim escolar, podem ser inseridas 
no programa, divididas em dois grupos: 
ensino fundamental e ensino médio. No 
final do ano haverá a premiação com, um 
café da manhã reunindo as famílias.   

NEWSLET – E quais serão exata-
mente os prêmios?

Hellen Ferreira – Em cada uma das 
duas categorias o vencedor vai ganhar 
um notebook, mais um vale presente 
livraria no valor de R$ 400 e aqueles 
que estiverem entre o segundo e quin-
to colocados, todos, ganham um vale 
livraria de R$ 400. 

NEWSLET – É simples perceber o 
maior engajamento do associado a 
partir da criação do programa?

Hellen Ferreira – Claro! A partir desse 
critério o próprio pai pensa: “Meu filho 
pode perder a chance de ser premia-
do se eu não trabalhar bem e com se-
gurança!” O seu trabalho tem que ser 
seguro, porque o seu talento está lá te 
esperando. Queremos que o associado 
tenha orgulho de dizer que o filho deles 
é um talento. O mais importante são as 
janelas que vão se abrir para que o filho 
do associado possa aprimorar e diver-
sificar ainda mais o seu conhecimento. 

NEWSLET – O que você pode nos fa-
lar sobre a repercussão dessa ação 
do RH?

Hellen Ferreira – O retorno tem sido 
surpreendente. Os pais sempre vêm 
aqui perguntar quando podem trazer o 
boletim. Dizem que seus filhos também 
estão ansiosos e que já tiraram notas 
boas para nos mostrar. Tudo isto gera 
uma aproximação maior do pai com a 
atividade escolar do filho, um orgulho 
do filho pela empresa e pelo trabalho 
do pai e um comprometimento mais 

intenso do associado com o seu resul-
tado na empresa. Essa atitude de focar 
na Educação do associado faz com 
que ele tenha um sentimento real de 
confiança na equipe de RH e na empre-
sa. E o que é muito legal: enxergue-nos 
como parceiro deles!

NEWSLET – Antes da implementa-
ção desse programa havia gaps de 
comprometimento que também de-
mandava “fazer algo diferente”?

Hellen Ferreira – sim. Buscamos ín-
dices de turnover e absenteísmo cada 
vez menores. 

NEWSLET – De que forma o progra-
ma de incentivo à educação dos fun-
cionários tem se aprimorado?

Hellen Ferreira – Queremos que o EJA 
permaneça e ganhe muitos frutos na 
Tupperware. Temos a intenção de am-
pliar o alcance do EJA, que por enquan-
to terá uma turma em um único horário, 
para outros horários e turnos também. E 
existe demanda para ampliar. 

NEWSLET – Ter uma filosofia de RH 
voltada às práticas educativas reflete 
nos resultados da empresa? 

Hellen Ferreira - A baixa produtividade 
no trabalho se reduziu muito. Ao estu-
dar, eles descobrem que quanto mais 
conhecimentos tiverem, maiores chan-
ces conquistarão em seu futuro na em-
presa ou no próprio mercado. A vonta-
de de estar aqui e mostrar eficiência no 
trabalho se torna mais genuína.

NEWSLET – Conte algo que os surpre-
endeu, foi além do que planejavam...

Hellen Ferreira – Para a inscrição no 
programa “Meu Filho É um Talento” nós 
pedimos a cada associado a doação de 
um livro, qualquer que seja o tema. Dire-
cionamos esses livros para instituições 
de ensino como orfanatos, creches e 
pretendemos montar uma biblioteca 
dentro da fábrica. O reflexo disso é que 
muitos outros associados que nem filho 
têm se motivaram a doar livros.

“Focar na  
Educação faz com que 
o associado tenha um 

sentimento real  
de confiança no RH  

e na empresa”

C
ontribuir para o desenvolvi-
mento profissional e pesso-
al do ser humano em todo 
o seu ciclo e se sentir res-

ponsável por esta ação foram facetas 
da área de RH encantadoras para a 
paulistana Cynthia serotti desde o 
início de sua carreira, ainda na PuC-
sP, quando era estagiária da unilever. 
Graduada em Psicologia com espe-
cializações na área clínica e em Psico-
drama, ela, foi “seduzida” pela arte de 
lidar com a complexidade humana de 
forma mais inovadora e abrangente.

“No ambiente de trabalho, as pes-
soas estão procurando um tratamen-
to muito personalizado, porque cada 
um tem um desejo, uma ambição e 

uma motivação; já ficaram para trás 
aquelas respostas que serviam a todo 
mundo. Elas querem que o RH enten-
da qual é o momento de vida delas; o 
que precisam. Diante disso, as políti-
cas e práticas devem ser mais flexíveis 
para que as pessoas, independente do 
cargo ou da geração a que pertençam, 
enxerguem um propósito naquilo que 
realizam”, avalia a executiva. 

Esta forma de atuar talvez explique 
porque em recente pesquisa, Cynthia 
serotti foi apontada como uma das 25 

Líderes de RH Mais Admiradas do 
Brasil. A trajetória dela é a antítese da 

maioria dos líderes: é possível se man-
ter motivada com grandes desafios, 

permanecendo muito tempo em uma 
mesma organização. Há 14 anos ela está 
no RH da Leroy Merlin Brasil, com a qual 
se identificou com as crenças e da qual 
afirma sempre ter obtido extremo com-
prometimento por parte da alta liderança. 

segundo ela as práticas de RH que 
surtem efeito são aquelas que traba-
lham a gestão de valores casando-as 
com o compromisso das pessoas. É 
muito correto lhe dar crédito; afinal, 
com o suporte de uma equipe com 
outros 64 profissionais de RH, Cynthia 
tem sob seu guarda-chuva, a gestão 
de 10 mil colaboradores. “Refletir so-
bre os sinais que vemos nas organiza-
ções é o grande desafio, porque nor-
malmente o RH tem crenças às quais 
se apega; mas estar atento ao que as 
pessoas solicitam é importante para 
chegarmos a um equilíbrio engajando-
as no processo de decisão”, aponta.

Ponto chave: o RH não faz nada 
sozinho; tudo é colaborativo. Entre 

as práticas que chamam a atenção, 
além de um programa de reconheci-
mento de valores no qual os próprios 
colegas destacam os méritos de seus 
pares ao observar neles valores Le-
roy Merlin, em 2015 foi lançado para 
todos os colaboradores o Programa 
da Partilha de Lucros e Resultados 
(PPLR) que tem como um dos focos 
aprimorar a consciência econômica e 
política de cada um. “O colaborador 
percebe que é a atitude dele que vai 
produzir o resultado a ser comparti-
lhado”, esclarece Cynthia. 

ser inovador é importante, mas fa-
zer o simples, bem feito, faz a diferen-
ça. No caso da Leroy, como descreve 
Cynthia, isto se traduz por cesta básica 
para 100% dos colaboradores, entre-
gue na casa de cada um; assistência 
médica e odontológica em padrões de 
excelência, remunerações variáveis e 
programas que ajudam os colaborado-
res a ingressar na faculdade. 

Gestão séria se faz com pés no pre-
sente, mas olhos no amanhã. Partici-
pante ativa do GERH (Grupo de Estudo 
de Profissionais de RH) Cynthia acre-
dita que o futuro do RH é inexorável: 
“Vamos ter que fazer uma revolução, 
movimentos políticos mesmo; para re-
visitar regras, leis, rediscutir jornada, 
carga horária, tudo o que puder flexi-
bilizar relações profissionais. Temos 
que ajudar as pessoas a sair desse 
mundo binário de escolhas: Empresa 
ou família? Carreira ou filhos? Trabalho 
ou lazer? É vital que, nós de RH, imple-
mentemos ações permitam às pessoas 
viverem suas diferentes esferas mais 
harmonicamente”, finaliza.

CYNTHIA SEROTTI
Diretora de RH da Leroy Merlin Brasil

“É a atitude do colaborador que 
vai produzir o resultado a ser 
compartilhado”

Cynthia serotti enxerga a necessidade 
de uma revolução nas ações  
do profissional de RH do futuro
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Por Dentro do RH Por Dentro do RH

ção pela viagem, esse reconhecimen-
to potencializa o meu desejo em co-
laborar com a empresa”, reforça José 
Adriano, que, além da esposa, levou 
as filhas para a viagem.

E uma empresa com linha de mon-
tagem também importa faz diferença 
reconhecer o valor daquele que não 
faltou durante um ano inteiro: é o Prê-
mio Assiduidade, que pode significar 
viagem, ou TV, ou geladeira. Vale cha-
mar a atenção para o reflexo dessa 
postura da empresa: redução dos ní-
veis de desperdício e turnover a níveis 
muito abaixo de sua concorrência.

“Converso muito com a Denise Zanzini, 
Proprietária da Empresa, sobre práticas 
de RH. Estamos sempre aprimorando e 
reinventando práticas; passa muito me-
lhor pela crise uma empresa que premia 
constantemente suas pessoas”, argu-
menta Paulo que diz “se sentir premia-
do” apenas pelo fato de atuar como RH.   

por melhor assiduidade e também por 
grandes ideias que trazem resultados 
eficazes. “O que vale mais nem é o prê-
mio em si, mas o gesto, a postura de 
reconhecer. A questão psicológica de 
mexer com a autoestima das pessoas 
não tem preço e faz muita diferença”, 
destaca Paulo Grael, Coordenador de 
sistemas de Gestão da Zanzini Móveis.

O Colaborador Padrão é um dos 
prêmios da Zanzini que chama a 
atenção. Mensalmente é escolhido 
um colaborador operacional e a cada 
trimestre uma liderança administra-
tiva, seguindo critérios rigorosos de 
eficiência, comprometimento e pos-
tura. Ao final do ano, entre os 16 es-
colhidos, aquele que obtiver a melhor 
pontuação ganha um prêmio especial. 
Em 2015, José Adriano Felipe, Geren-
te Comercial, foi agraciado com um 
cruzeiro pela costa brasileira podendo 
levar acompanhante. “Além da satisfa-

T
er o brilho nos olhos quando 
entrega um prêmio a um fun-
cionário é uma competência 
de um gestor que sabe en-

gajar suas pessoas; com plena consci-
ência de que o reconhecimento deixa 
o profissional à vontade para se supe-
rar ao vestir a camisa de uma causa. 
A Zanzini Móveis e o Magazine Luiza 
são duas organizações tão exemplares 
neste quesito que há mais de uma dé-
cada são também premiadas por isto 
em listas como a Melhores Empresas 
para Trabalhar do Great Place to Work. 

A 221 quilômetros, sentido oeste, da 
capital paulista, a pequena Dois Córre-
gos, cidade com 27 mil habitantes, se 
orgulha de abrigar a Zanzini Móveis, 
empresa de administração familiar, que 
desde sua fundação há 51 anos, se-
gundo seus gestores, aprendeu que ao 
motivar e unir seus colaboradores eles 
produzem melhor. Na Zanzini premia-se 

segundo Paulo, o empenho com os 
critérios e por sua ampla e diversifica-
da divulgação fazem com que o orgu-
lho dos vencedores seja ainda maior. 
Também são reconhecidos os colabo-
radores que completam mais tempo de 
casa, de cinco em cinco anos, sendo to-
dos agraciados com certificados. Tam-
bém recebem certificados do Prêmio 
Ideia Nota 10 os colaboradores cujas 
soluções são implementadas com su-
cesso. E há toda uma pompa e circuns-
tância para a entrega dos certificados 
com coquetéis de confraternização, que 
concebem aos vencedores um grau de 
felicidade único por suas conquistas. 
“Buscamos formatos simples, mas sin-
gulares de retribuir todo o empenho e 
amor que essas pessoas entregam ao 
trabalho”, sintetiza Paulo Grael. 

A Zanzini é uma empresa também 
muito voltada ao seu entorno e o de 
seus colaboradores. Dessa forma, cele-
bra datas festivas como Dia das Mães, 
dos Pais e das Crianças, convidando 
pais, mães, maridos, esposas e filhos 
de seus colaboradores para eventos 
culturais que promove tais como peças 
teatrais, palestras, musicais, homena-
gens e cafés da manhã.

Outra organização campeã de tur-
nover baixo, o Magazine Luiza, tam-
bém sempre manteve muito forte em 
sua cultura o reconhecimento aos 
destaques e a celebração de conquis-
tas, tanto de âmbito geral quanto indi-
vidual.  “Isso é muito presente em nos-
so dia-a-dia. Desde o atingimento de 
uma meta diária em uma loja até uma 
conquista anual, tudo é celebrado en-
tre os funcionários, seja por meio dos 
programas instituídos, seja informal-
mente, em reuniões com o time”, con-

ta Patrícia Pugas, Diretora Executiva 
de Gestão de Pessoas no Magazine 
Luiza. Celebrar a premiar são postu-
ras que ajudam cada um a apreciar o 
seu dia, mais ainda quando, diante de 
si, estão diante da palavra “DEsAFIO”.

Alguns programas mantidos pela 
Gestão de Pessoas da empresa são 
solidamente calcados na meritocracia, 
como o plano e a ascensão de carrei-
ra. Além disso, como a cultura em pre-
miar é muito enraizada, cada liderança 
acaba por desenvolver uma ação den-
tro de sua equipe que valoriza aqueles 
que se destacam mais. 

Há desde o funcionário destaque 
mensal, passando pela remuneração 
variável por meta batida (mensal e 
anual), até o prêmio por completar 25 
e 30 anos de casa e o “checão” (par-
ticipação no lucro e resultados) para 
os gerentes de loja. Acabou? Longe 
disso. Funcionários aguardam men-
salmente com ansiedade o almoço de 
destaques com a Presidente do Con-
selho da empresa (Luiza Helena Traja-
no), a participação de um colaborador 
que tenha atingido um resultado ex-
cepcional em nosso canal de TV Inter-
na, a TV Luiza, entre outros.

Não à toa, Frederico Trajano, CEO 
do Magazine Luiza, costuma dizer: “di-
nheiro enche o bolso, mas reconheci-
mento preenche a alma”. De fato, como 

se percebe em um simples atendimento 
no Magazine Luiza, em muitos casos, 
os funcionários não querem apenas 
recompensa financeira, mas também 
apreciariam serem parabenizados, re-
ceberem uma atenção especial ou um 
simples agradecimento. “Isso tem efeito 
muito mais duradouro no engajamento 
do que um bônus salarial, que logo se 
esvai. O reconhecimento fica na mente 
e nos corações”, esclarece a Diretora 
de Gestão de Pessoas.

Com esse espírito “olho no olho” de 
agir, gestores e funcionários curtem mo-
mentos como o Rito de Comunhão, as 
Reuniões Matinais e os Encontrões de 
Vendas. Quando cada funcionário se 
sente “um campeão” este é um combus-
tível para que a organização inteira con-
tinue forte e no caminho que sua cultura 
indica como o correto. E é por esta razão 
que em cada crachá do Magazine Luiza 
é mantida a frase: “Faça aos outros o 
que gostaria que fizessem a você”.

Na Zanzini Móveis, no Magazine Lui-
za, no Grupo LET (empresa publicadora 
desta revista) ou em qualquer organiza-
ção que saiba premiar, é curioso, mas 
verídico: tem colaborador (ou funcio-
nário) que até não lembra quando re-
cebeu aumento, mas jamais vai apagar 
da mente o momento em que seu Presi-
dente (ou CEO) lhe procurou para dizer, 
tão somente, “muito obrigado!”.

PRAzER EM  
TE PREMIAR

a meLHor
José Adriano recebe o vaucher do cruzeiro 

de navio, sua premiação como o colaborador 
melhor pontuado no Colaborador Padrão. Não 
á toa, a Zanzini Moveis foi em 2015 classificada 

como a melhor Empresa para Trabalhar no 
Brasil pelo Great Place to Work

paiXÃo eNraiZaDa
O Magazine Luiza 

tem tradição em 
organizar celebrações 
que “enchem os olhos 

e almas” de seus 
funcionários

AMBIENTE MAGAZINE
União, trabalho em equipe e engajamento 
fluem no ambiente da trabalho na fábrica 

do Magazine Luiza

ZANZINI
Jose Adriano Felipe em momento de 

pura felicidade aos lado dos familiares, 
em cruzeiro de navio, curtindo o prêmio 
recebido por seus méritos em 2015 pela 

Zanzini Móveis

Foto: Divulgação
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Alta qualidade no atendimento, tecnologia e práticas de 
RH para a busca, colocação e capacitação dos melhores 

e mais adequados profissionais à sua organização.

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

Na internet 
www.grupolet.com  

Ou pelo e-mail 
grupolet@grupolet.com

entre em contato conosco!

Oferecemos...

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Por meio das mais atualizadas ferramentas, agilidade e eficácia para 
encontrar as pessoas certas.

ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
Cuidamos para você dos encargos trabalhistas de profissionais que 
atuam em regime temporário.

TERCEIRIzAÇÃO DE SERVIÇOS
Disponibilizamos os melhore profissionais em serviços específicos 
que assegurem qualidade.

BUSCA DE 

NOVOS TALENTOS
Casando a expectativa dos jovens à cultura das organizações.

TREINAMENTO
Gerenciamento de conflitos, desenvolvimento de equipes, entre 
outros desafios.
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Fala cliente...

“O Grupo LET Recursos Humanos, com 
toda a sua dedicação e foco no cliente, 
consegue nos atender com muita 
eficácia e agilidade. Por este motivo, 
conseguimos enxergar esta consultoria 
como um grande parceiro do nosso 
negócio. Hoje em dia, aliás, está muito 
difícil encontrar parceiros que tenham, 
ao mesmo tempo, credibilidade e foco 
no cliente, e o Grupo LET consegue nos 
proporcionar isso, facilitando assim o 
nosso dia a dia. Grande parceiro!”

Bruna Silva de Oliveira,  
Analista de RH do jornal  
Folha de S. Paulo

busca de novos talentos



Especial – Flavio Canto / Orlando Diniz / Ronaldo Nogueira Especial – Flavio Canto / Orlando Diniz / Ronaldo Nogueira

CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL...
Eles compõem o necessário tripé em-
presariado/sociedade/governo. A área 
de RH os agradece. 

Mobilizador do Criança Esperan-
ça, Flavio Canto ganhou notoriedade, 
respeito e admiração pelo esporte e 
capitalizou isto para turbinar grande 
rede colaborativa e multidisciplinar 
de amigos e voluntários no sentido 
de promover o protagonismo huma-
no e social de pessoas por meio do 
judô e atividades complementares. 
seu universo: meninos e meninas dos 
quatro aos 25 anos que, em geral, têm 
poucas ou nenhuma oportunidade, 
muitas consideradas “perdidas pela 
sociedade”. “Ver a cidade do Rio de 
Janeiro partida me incomodou demais 

e se tornou, desde sempre, a maior 
motivação para seguir em frente com 
o projeto”, conta Flavio. O primeiro 
passo foi de empreendedor: a ideia 
de um boleto mensal fixo em que cada 
um pagasse o valor à sua escolha. 
Com o passar das conquistas espor-
tivas o projeto ganhou corpo e hoje 
atende a 1300 alunos em seis polos: 
Rocinha, Pequena Cruzada, Cidade de 
Deus, Tubiacanga, Deodoro e Degase. 
Em 13 anos o Instituto Reação já trans-
formou a vida de quase 15 mil pessoas. 
Como? Além de aprenderem o judô, 
eles são capacitados a desenvolver um 
dos valores do Bushido (o código do 
samurai): Coragem, Determinação, Dis-
ciplina, Equilíbrio, solidariedade, Con-
centração, Foco. Não por acaso tratam-
se de valores que os permitem melhorar 
a capacidade de se relacionar em socie-
dade e planejar a trajetória profissional. 
Orientados por educadores, psicóloga, 
assistentes sociais, professores de 
judô, nutricionistas e outros especialis-
tas, eles passam pelos programas Es-
cola de Judô e Artes Marciais; Educa-
ção e o Programa Olímpico.

A maior parte não vai disputar uma 
Olimpíada, mas a prática do esporte e 
a vivência de seus valores os ajudam 
a construir uma visão empreendedora. 
“Vivemos em um momento onde qua-
se tudo é muito difícil e o atleta tem a 
capacidade de manter-se otimista, vis-
lumbrar saídas onde seria improvável”, 
exemplifica Flavio. Nesse sentido, o 
judô tem uma metáfora de vida: “Não é 
o fato de cair que vai fazer a diferença, 
pois você vai cair o tempo todo; o que 
importa é como você se levanta, o fa-
zendo de uma forma cada vez melhor”. 

segundo Flavio, o tempo inteiro ele 
a equipe do Reação se orgulham ao 
rever ex-alunos, hoje professores de 
judô, advogados, engenheiros, pro-
fissionais de marketing, entre outros, 
conduzindo seus próprios destinos. A 
jornada é árdua. “Temos uma missão 
diária de fazê-los acreditar que são 
capazes; quebrando imposições cul-
turais e sociais que muitos trazem”, 
revela. O ex-judoca define o trabalho 
de motivar jovens como uma “bola de 
neve”: “o mais difícil é fazer a primeira, 

as demais vem atrás”. uma das maio-
res “bolas de neve” do Instituto Rea-
ção é a judoca Rafaela silva: primeira 
mulher campeã mundial do judô bra-
sileiro (2013). seu exemplo já inspira 
muitas meninas.  

Embora o profissionalismo esportivo 
tenha evoluído no Brasil, Flavio Canto 
acredita que temos, ainda, uma cultura 
insipiente de valorização de atletas. Ele 
informa que em países como a Inglater-
ra boa parte dos executivos bem suce-
didos em sua gestão teve uma relação 
mais intensa com o esporte de compe-
tição. “Acredita-se que uma pessoa que 
vivenciou o esporte dessa forma enten-
de os valores mais imprescindíveis ao 
mundo corporativo”, explica.

Flavio argumenta que o discurso 
do “faço a minha parte pagando os 
impostos” não é funcional porque to-
dos os graves problemas sociais que 
se transformam em violência persis-
tem. “se a sociedade, e aí envolvo a 
área de RH, não se mobilizar e se res-
ponsabilizar pelo seu entorno, nunca 
chegaremos onde podemos; não há 
outro caminho para as empresas e a 

PELO TRABALHO
N

ão é fácil acompanhar o no-
ticiário; em qualquer meio 
midiático boa parte do que 
se vê, ouve ou se discute 

confere nítida constatação de que vive-
mos em “terra arrasada”. Mas, em mo-
mentos como o atual, o Brasil também 

produz personagens que se estimulam 
a ajudar muita gente a descobrir ta-
lentos e se transformar. Personagens 
como Flavio Canto, Orlando Diniz e Ro-
naldo Nogueira. O primeiro, ex-judoca, 
medalhista olímpico (Bronze, Atenas 
2004), comentarista da Globo e Presi-

dente do Instituto Reação. O segundo, 
um talentoso empresário aglutinador 
de ideias, fomentador e atual Presi-
dente do sistema Fecomércio RJ. O 
terceiro, um político que se orgulha do 
que faz, sem medo de ousar, o novo 
Ministro do Trabalho, no novo governo. 

Formando Faixas Pretas Dentro e Fora do Tatame” é o 
lema do Instituto Reação, presidido por Flavio Canto

Diálogo; simples palavra com poder imenso de 
transformação, tem sido a base da política do 
novo Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira
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Orlando Diniz (Fecomércio RJ): 
“Estamos em uma organização 
vocacionada aos novos tempos
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omissão de muita gente vai atrapalhar 
um dia”, alerta.

As experiências das empresas que 
apoiam o Instituto Reação as surpre-
endem. Elas acabam se envolvendo 
com as ações com muito mais intensi-
dade do que imaginavam e seus ges-
tores absorvem um conhecimento útil 
ao convívio social dos novos tempos.

Aliás, no lado empresarial da 
“construção”, o presidente do sistema 
Fecomércio RJ (senac RJ, sesc RJ e 
Fecomércio RJ) Orlando Diniz tem se 
destacado como liderança que investe 

boa parte de sua energia na articula-
ção entre governo, sociedade e o meio 
corporativo, contribuindo para promo-
ver um ritmo maior para o crescimento 
do estado do Rio de Janeiro. Com o 
objetivo de fortalecer o setor do Co-
mércio de Bens, serviços e Turismo 
no estado, o sistema Fecomércio RJ 
realiza e apoia seminários, palestras, 
eventos e feiras regionais estimulando 
o acesso a novas técnicas de gestão e 
tecnologia da informação.

O setor reúne mais de 349 mil em-
presas, que respondem por 38,4% do 

Valor Adicionado do Estado e repre-
senta 62,2% dos estabelecimentos 
fluminenses. Desse total, cerca de 
80% corresponde a microempresas. 
É o que mais emprega, gerando cerca 
de dois milhões de postos formais, o 
que equivale a 42,6% das vagas com 
carteira assinada no estado. Integram 
esta rede de estabelecimentos, o co-
mércio de varejo (37%), comércio de 
atacado (7%), serviços (44%) e turis-
mo (12%), distribuídos em regiões 
com características muito distintas. 

E no momento em que a conexão 
entre os três atores sociais desta re-
portagem mais pede evolução, o 
pragmático e detalhista Orlando su-
gere valorizar as nossas similarida-
des e construir com o somatório das 
nossas diferenças. “Acredito que já 
possuímos uma agenda minimamen-
te comum e precisamos colocá-la em 
prática. Nós do sistema Fecomércio 
RJ fazemos nossa parte ativando um 
exército de pessoas vocacionadas 
para o desenvolvimento do ambiente 
de negócios no estado. Pensamos na 
educação, cultura e ambiente de ne-
gócios a cada instante de nossas ativi-
dades”, destaca o empresário. 

Concordando com Flavio Canto,  
Orlando Diniz também ressalta a neces-
sidade do propósito em todo trabalho 
ou projeto que se executa. Como atu-
almente, quase tudo o que era simples 
ganhou complexidade, segundo ele, “o 
casamento entre ousadia e inovação 
só faz sentido se estivermos imbuídos 
de claros propósitos”. O Mapa Estra-
tégico do Comércio é um dos muitos 
exemplos de sucesso da Fecomércio 
RJ para esclarecer essa premissa.

Realizado em parceria com a Fun-
dação Getulio Vargas, através da FGV 
Projetos, o Mapa do Comércio reúne 
dados socioeconômicos das oito re-
giões fluminenses e se debruça es-
pecialmente sobre temas que afetam 
diretamente a economia do estado e 
o desempenho do setor do Comércio 
de Bens, serviços e Turismo, como 
Educação, segurança, Infraestrutu-
ra e Ambiente Empresarial. Além de 
identificar vocações e oportunidades, 
o Mapa é um instrumento estratégico 

para a atuação do senac RJ e do sesc 
RJ, braços de Educação Profissional e 
sociocultural do sistema. 

Em parceria com os sindicatos lo-
cais, desde março, o sistema Feco-
mércio RJ tem realizado encontros 
regionais do Mapa. são paineis com 
a participação de formadores de opi-
nião e jornalistas especialistas nos 
assuntos mais sensíveis ao setor. Em 
paralelo, um Grupo de Trabalho discu-
te temas que afetam o setor e elabora 
propostas para o crescimento susten-
tável do Comércio de Bens, serviços 
e Turismo na região. Junto com o en-
contro, o sistema também leva servi-
ços do sesc RJ e do senac RJ para 
a população com o evento Base de 
Ação social e Educativa - Base s. 

O Presidente da Fecomércio RJ 
entende o momento exige “certo dis-
tanciamento”, até para que se possa 
prosseguir com a agenda que busca 
promover o desenvolvimento, voca-
ção desta instituição. “Em projetos 
como o Talentos, o Base s e o Mapa 
Estratégico, movimentamos 60 unida-
des (um país inteiro como a Islândia) 
de sesc RJ e senac RJ, com objetivos 
claros e gestão certeira”, diz Orlando 
que destaca a importância do suporte 
da área de RH nessas ações. “Como 
movimentar esse exército todo sem 
Recursos Humanos. seria impossível. 
Como fazer o alinhamento? Fazê-lo 
realizado? Renovar nossos pensa-
mentos, a gestão? Tudo isso está na 
agenda de RH, que é a minha tam-
bém”, concluir Orlando.

uma visão madura sobre o papel 
de RH também parece vir da esfera 
pública. O novo Ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, diz que espera 
estabelecer um bom diálogo com os 
profissionais responsáveis por geren-
ciar o capital humano; afinal “este é o 
componente principal das organiza-
ções”. Graduado em Administração, 
com especialização em Gestão Públi-
ca, o histórico de Ronaldo indica que 
ele se sente atraído por executar pro-
postas adequadas aos novos tempos. 
Em 2015, como deputado federal (PTB-
Rs), ele presidiu a Comissão Especial 
que trata dos projetos que mudam a 

• As boas ideias elas ficam vazias se 
não tiverem um histórico concreto 
de realizações. 

• Uma ideia viável não precisa ser 
mirabolante, pode ser muito simples, 
mas precisa ter propósito claro. 

• Para viabilizar uma ideia trabalhe 
em rede, que pense como você, junto 
com você. sozinhos somos fracos. 

• Pense em um nome forte para o 
seu projeto. De preferência, não 
coloque o seu nome nele. 

• É importante você saber ceder, 
fazer com que uma ideia deixe de ser 
só sua e passe a ser de um monte 
de gente. Fica mais fácil disseminá-
la e mudar a vida de mais pessoas. 

Lei Geral de Telecomunicações, cujo 
ponto principal do texto (ainda a ser vo-
tado) prevê a liberação do acesso gra-
tuito à internet para toda a população. 

Marcado pela política do colabo-
rativismo, de quem já conversa com 
centrais sindicais, sindicatos, e enti-
dades empresariais, o novo Ministro 
assegura que o trabalhador não será 
surpreendido com mudanças. “Te-
mos o Grupo de Trabalho (GT) que a 
partir de julho já analisava melhorias 
nos contratos de trabalho”, informa. 
“Não pode haver no contrato de tra-
balho uma interpretação do trabalha-
dor, outra do empregador e uma do 
juiz. Tem que haver uma interpretação 
fiel, única”, avalia o Ministro. segundo  
Ronaldo Nogueira os encontros entre 
as partes, iniciados já na primeira se-
mana do Governo Temer, foram funda-
mentais, pois as relações entre Capital 
e Trabalho andavam muito sensíveis. 

Mas como combater números? 
Doze milhões de desempregados 
herdados por gestões anteriores. Mu-
danças urgentes na arcaica legislação 
trabalhista são imprescindíveis e prio-

ritárias, segundo entende o Ministro; 
pois “existem amarras que, no mo-
mento, são impeditivos para aqueles 
que querem empreender e investir na 
empregabilidade para o desenvolvi-
mento do país”.

Demonstrando conhecimento histó-
rico sobre o mercado de trabalho, Ro-
naldo Nogueira lembra que a economia 
se dinamizou e, por este motivo, a legis-
lação precisa ser adequada aos setores 
econômicos que sugiram após a dé-
cada de 40 quando foi criada a CLT. O 
objetivo já traçado pelo novo governo, 
de acordo com o Ministro, é o de que 
o trabalhador seja partícipe do capital, 
quer seja por meio de sua própria mão 
de obra, de um acordo formal ou por 
meio de outra modalidade de contrato.

“Estamos estabelecendo diálogo 
com os empregadores para que o pa-
gamento da mão de obra do trabalha-
dor deixe de ser visto como despesa 
e passe a ser considerado como um 
investimento. O trabalhador tem alma, 
se move, é um consumidor em poten-
cial. O mercado é produção, transfor-
mação, comércio e consumo. Dessa 
forma, quanto mais trabalhadores na 
ativa, por conta própria ou contrato 
formal, mais teremos uma economia 
ativa, forte e crescente”, acredita.

Outro ponto debatido tem sido o 
imenso contingente de profissionais 
que atuam por conta própria e que 
ainda não dispõe de um contrato es-
pecífico que ofereça a fidelidade na 
relação entre quem contrata e quem 
é contratado. “Temos 39 milhões de 
trabalhadores no mercado formal. 
Precisamos tirar da informalidade e 
da insegurança jurídica mais de 12 
milhões de trabalhadores que atuam 
sem um código que regule as relações 
de serviços especializados”, ressalta. 
Tudo indica: vem muita mudança por 
aí. Nada que não tenha sido resultado 
de muito entendimento entre as partes 
interessadas. 

O novo Brasil que se constrói com 
talento e entrega de mentes brilhantes 
como as de Flavio, Orlando e Arnaldo, 
afinal, se faz como eles concordam: sem 
vaidades e com a participação de um nú-
mero cada vez maior de brasileiros.

5 Toques de  
FLAVIO CANTO para 

empreendedores 
alçarem voo:

Especial – Flavio Canto / Orlando Diniz / Ronaldo Nogueira Especial – Flavio Canto / Orlando Diniz / Ronaldo Nogueira

Medalha de Bronze nos Jogos Olímpicos de 
Atenas (2004) ajudou muito Flavio Canto a 
um grupo de amigos dele a ampliar ações 

que vão muito além do esporte para ajudar 
a reconstruir a sociedade e o mercado Fo
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Maximizando COMPETÊNCIAS 
pelo TREINAMENTO

Especial Especial

de, o detalhamento e o carinho com os 
quais os treinamento são conduzidos 
a motivam bastante a ter a certeza de 
que esta é a profissão dela. “Conquis-
tei a segurança de poder ficar sozinha 
e até de ajudar colegas a superar o 
estágio em que eu estava há cerca de 
sete meses atrás”, considera a moça 
de 35 anos que transpira orgulho em 
vestir a camisa da Deli Delícia.

O mesmo brilho nos olhos encontra-
mos em quem, nessa imagem de aber-
tura, ministrou o treinamento: a Geren-
ciadora, Mariah Mascarenhas. Graduada 
em Gastronomia pela uni Rio, 29 anos, 
ela está há pouco mais de um ano na 
Deli Delícia e define com precisão o va-
lor multidisciplinar do treinamento para 
a organização: não basta transmitir co-
nhecimentos técnicos; passar posturas 
e comportamentos é fundamental. “Em 
um treinamento também damos aten-
ção, ajudamos a pessoa a ficar mais 
segura, calma, mas também e colocar 
muito carinho e respeito em tudo o que 
faz”, argumenta Mariah. 

Transmitir o seu conhecimento, no 
entanto, significa muito mais para esta 
Gerenciadora. segundo ela, ao ensinar 
qualquer ponto da função, aquilo está 
sendo reafirmado, revisto e trazido nova-
mente para a sua mente. “No nosso dia 
a dia, muita coisa se perde; ao ensinar, 
acabo me reciclando e reaprendendo 
junto com a pessoa”, explica Mariah. 
Igualmente importante, como destaca, é 
ter paciência quando se está diante de 
um aluno. Quem passa pelo treinamen-
to na Deli Delícia, boa parte vivendo a 

primeira experiência nesta área, é cons-
cientizado de que terá tempo ideal para 
aprender e que, com a prática repetida e 
orientada, vai acabar melhorando.

se a pessoa que é admitida para 
atuar em uma cozinha não tiver qual-
quer experiência, Mariah esclarece 
que, neste caso, na primeira etapa do 
treinamento a faca ficará bem distante. 
“O início é mais um bate papo em que 
falo sobre a necessidade dela ser uma 
pessoas organizada, que o nosso am-
biente é extremamente limpo, entre ou-
tros pontos que passam o jeito de ser 
da empresa”, conclui.

Mas para que este estilo de agir 
daqueles que ministram treinamen-
to esteja bem alinhado vale chamara 
atenção para o trabalho de excelência 
realizado pela equipe de RH. Patricia 
Gomes, Assistente Administrativo e 
Responsável pelo Recrutamento & se-
leção, além de Treinamento & Desen-
volvimento; descreve o treinamento 
como a “base do negócio”. Ela justifi-
ca que, pelo fato da Deli Delícia estar 
criando um conceito, “todos os cola-
boradores precisam estar seguros da-
quilo o que estão fazendo e também 
dizendo aos nossos clientes”.

Patricia informa que além dos treina-
mentos de manipulação e preparo dos 
alimentos existem muitos outros como 
aqueles que, por exemplo, capacitam os 
atendentes de loja a transmitirem infor-
mações aos clientes ou mesmo aqueles 
que os orientam a forma mais adequada 
e elegante de lidar com clientes. “Mais 
do que a bonita cena de vermos as pes-

soas descobrindo talentos que julgavam 
não ter; é vital treinarmos com amor; 
pois este amor pelo trabalho passa não 
só ao cliente, mas sobretudo ao nosso 
colaborador”, sintetiza. 

Todo o mix entre conhecimento téc-
nico e emoções é imprescindível ser 
imaginarmos que a Deli Delícia produz 
pães, salgados, massas, molhos, tor-
tas, doces, sorvetes, enfim, uma grande 
parte dos produtos que vende. Antes de 
ser Deli Delícia, ela mesma, Patrícia, ha-
via atuado por mais de uma década no  
Prezunic, organização varejista que per-
tence aos mesmos proprietários. E foi um 
treinamento — aliado ao curso superior 
de Gestão de RH — que lhe possibilitou 
a transição do entre a função de recep-
cionista e a de Assistente Administrativo.

Hoje “braço-direito” do Gerente de 
RH, Ronaldo Leal, no processo de ges-
tão, Patricia diz que se sente muito gra-
tificada ao acompanhar pessoas que 
entraram na Deli Delícia sem habilidades 
técnicas e inseguras em algumas pos-
turas, estarem, depois de muito treina-
mento e persistência, dominando suas 
responsabilidades e se capacitando a 
promoções internas. Com a percepção 
de quem conhece a empresa e tem pai-
xão por lidar com pessoas, Patricia e sua 
equipe também identificam e treinam 
possíveis Gerenciadores entre os 450 
colaboradores, ou seja, gente que gosta 
de ajudar, de transmitir o que sabe. 

um termômetro dos mais marcantes 
para Patrícia Gomes identificar até onde 
aquele treinamento foi importante para 
as pessoas são as considerações delas 
sobre os impactos em suas vidas. “Ouço 
elogios dando conta do quanto diversos 
ensinamentos fizeram diferença para 
melhorar a vida delas, o jeito de pensar, 
de ser, de agir e isto prova que um bom 
treinamento vai além do profissional, 
transforma o ser humano”, finaliza.

O treinamento, ou seja, a re-
petição incansável de um 
procedimento de trabalho 
possibilita ao ser huma-

no melhorar a eficácia de execu-
ção. A rede Deli Delícia, que expande 
seu potencial de prestar atendimento e 
comercializar produtos de alta qualida-
de, tem em seu treinamento um gran-
de diferencial, alvo de planejamento 
de sua área de Recursos Humanos. 
Mensalmente são capacitados em um 
espaço de 1000m² profissionais espe-
cializadíssimos para muitas posições 
sem referência no mercado nacional.

Fomos até a fábrica desta organiza-
ção, com belíssimas e bem estrutura-
das instalações, em Jacarepaguá, Rio 
de Janeiro, para “investigar” como um 
treinamento bem executado pode ajudar 
muita gente a aflorar posturas e ações 
que vão além daquilo que elas próprias 
imaginavam. E como tudo isto, lá na 
ponta, resulta em produtos não apenas 
saborosíssimos, mas apresentados de 
forma ímpar e notável ao cliente.

Manipular facas em uma cozinha pa-
rece ser algo até simples. E é; em casa. 
Em uma fábrica há nuances de manipu-
lação que exigem execução em pouco 

tempo e não é possível cometer erros, 
sob pena de acidentes sérios. “Chegava 
aqui e dizia a mim mesma que...não iria 
aguentar! Tinha muito medo de mani-
pular facas. Aos poucos, me dedicando 
muito aos treinamentos e sendo muito 
bem orientada por profissionais altamen-
te especializados, fui vencendo o medo 
a ponto de hoje em dia adorar a minha 
profissão”, revela Luciane siqueira, Au-
xiliar de Produção, que repetiu à nossa 
reportagem parte de seu treinamento.

Luciane, que antes de estar na Deli 
Delícia, nunca havia realizado trabalho 
semelhante, assegura que a intensida-

Para a Gerenciadora Mariah 
Mascarenhas (à direita), “o 

treinamento é uma forma de a 
empresa dizer às pessoas (como 

Luciane Siqueira — à esquerda) que 
realmente se preocupa com elas” 

Extrema organização e limpeza – valores fortes 
no treinamento e no dia a dia de trabalho 
como mostra esta imagem panorâmica da 
cozinha da fábrica

Equipe de RH – UNIÃO E FELICIDADE NO 
TRABALHO – Da esquerda para a direita Patricia 
Gomes, Monica Cruz, Ronaldo Leal (Gerente), 
Monica Cruz e Alexander Gherardtt
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Nonono

M
uito se diz que o funcioná-
rio leva para casa a ima-
gem da empresa, mesmo 
quando não está atuan-

do, que ele a representa. E é verdade. 
Por outro lado, também é verdade que 
é da empresa a responsabilidade caso 
ocorra qualquer tipo de acidente com 
o seu funcionário quando este sai de 
casa em direção ao local de trabalho 
e vice-versa. E muito gestor ainda não 
tem a exata noção disso. Mas, afinal, 
o que é exatamente o chamado “ACI-
DENTE DE TRAJETO”? 

Ainda existem muitas dúvidas sobre o 
Acidente de Trajeto ou In Itinere (do italia-
no), o acidente de trabalho é aquele que 
conforme Lei de Benefícios da Previdên-
cia social - Lei 8213/91, 

Art. 21. “equiparam-se também ao 
acidente do trabalho, para efeitos desta 
Lei: IV - O acidente sofrido pelo segurado 
ainda que fora do local e horário de tra-
balho: d) no percurso da residência para 
o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, 
inclusive veículo de propriedade do se-
gurado”. O texto é claro: pode ser a pé, 

de moto, dentro do metrô, do ônibus, de 
carro, até de avião.

Mesmo sem estar previsto em legis-
lação, a empresa pode solicitar uma 
comprovação do acidente, onde infor-
ma que só o caracterizará se o empre-
gado tiver um documento comprobató-
rio, como por exemplo: BAM (Boletim 
de Atendimento médico), RO (Registro 
de Ocorrência) ou duas testemunhas, 
mas para isso o funcionário precisará 
ser orientado, e assinar um protocolo 
com a norma da empresa. 

Não são considerados acidente de 
trajeto aqueles sofridos em casa, ou 
dentro de seu condomínio, mesmo que 
o trabalhador já esteja saindo para o tra-
balho. será caracterizado apenas do ex-
terior da residência, assim entendendo 
que a partir da primeira via pública a ser 
utilizada pelo funcionário.

Alguns estudiosos dizem que para 
ser considerado acidente de trajeto, o 
trabalhador precisa estar no caminho de 
costume, isto é, o percorrido para ir ao 
trabalho todos os dias, não necessaria-
mente o mais curto, mas sim o habitual. 
Caso o funcionário um dia resolva ir por 

outro local, mudando seu percurso habi-
tual, e acontecer um acidente, a empresa 
poderá descaracterizar.

Nos casos em que os funcionários que 
ainda estudam e não vão do trabalho di-
reto para casa, algumas jurisprudências 
reconhecem o acidente de trajeto aquele 
que ocorre até a chegada na escola, visto 
que se trata de um percurso habitual. E 
para os casos onde o curso é pago pelo 
empregador, será considerado trajeto o 
caminho entre a empresa até a instituição, 
e desta para a casa do trabalhador.

Quanto ao tempo para que o aci-
dente seja caracterizado, a empresa se 
baseará no tempo médio que o funcio-
nário costuma fazer o percurso, e no ho-
rário em que ocorreu o acidente, caso 
esteja fora da média o empregador tem 
o direito de não emitir o documento 
CAT (Comunicação de Acidente de Tra-
balho), pois significa que o colaborador 
desviou seu percurso habitual. O tempo 
deve ser compatível com o trajeto reali-
zado, a legislação não prevê o tempo de 
duas horas como muita gente acredita. 
Não existe um tempo máximo, até por-
que no dia pode acontecer um acidente, 
ou intempéries da natureza, então não 
podemos fixar um horário para esse 
tipo de ocorrência.

Legalmente, o acidente de trajeto ga-
rante cobertura do INss. Também passa 
a ter direito a garantia de emprego o aci-
dentado que recebeu benefício acidentá-
rio do INss. Tal garantia, que dura 12 me-
ses, começa a vigorar no dia da volta do 
acidentado ao trabalho, conforme prevê 
a seção 8, artigo 118 da lei 8.213/91. O 
empregador tem a responsabilidade de 
emitir a CAT e respeitar a estabilidade 
acidentária. Não existe obrigação de in-
denização por parte do empregador no 
acidente de trajeto. 

*Vanessa  
de Paula, é 

a Técnica de 
Segurança 

no Trabalho 
do Grupo 

LET Recursos 
Humanos

SegurancaColuna Saúde e Segurança no Trabalho

*Vanessa de Paula

“bateu...caiu...
macHucou...e agora?!”
O ACIDENTE DE TRAJETO 
é sim um problema para a organização
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erguntamos a uma profissional 
com vasta experiência em prá-
ticas de sucesso, e que está 
vivendo a grande dinâmica de 

transformação do RH Hoteleiro, como 
vão ficar as coisas tão logo todo esse 
movimento olímpico no Rio de Janeiro 
“bata asas”. A carioca Tereza Guima-
rães nos elucida...

Que salto de qualidade o impacto 
das Olimpíadas trouxe ao mercado 
hoteleiro do Rio?

Tereza - A hotelaria carioca nunca es-
teve tão bem representada, com a che-
gada de diversas redes internacionais, 
principalmente na Barra e Recreio. A 
troca de experiências e melhores práti-
cas de gestão de cada hotel faz crescer 
a qualidade no atendimento. A vinda 
de profissionais renomados de diver-
sos países e estados do Brasil ajudará, 
por exemplo, a diversificar nossa área 
gastronômica. Isto tudo aliado a uma 
gestão focada em resultados, trará 
uma competitividade muito saudável e 
criativa nos colocando no ranking mun-
dial das cidades mais hospitaleiras com 
oferta de serviços superiores. 
 
Após as Olimpíadas a gestão hote-
leira conseguirá dar conta dos próxi-
mos desafios? 

Tereza - Acreditamos na parceria e 
sinergia com os governos para que 
outros eventos possam ser sediados 
no Rio. Por outro lado, o efeito gerado 
com a realização de um evento olím-
pico de sucesso, traz um aumento na-
tural no turismo do país sede. Mas a 
rede hoteleira carioca não poderá ficar 
passiva e deverá trabalhar fortemente 
no aumento da visibilidade do destino 
Rio de Janeiro, para eventos, lazer, ne-
gócios e outros tantos.
 
Em termos horizontes atrativos, que 
boas notícias você dá aos profissio-
nais de RH que resolvem apostar no 
mercado hoteleiro? 

Tereza - Que este setor é muito dinâ-
mico, se reinventa rapidamente. As 
ofertas de emprego, após as Olímpia-
das, serão menores, mas o RH sem-
pre terá espaço nos hotéis, devendo 
ser parceiro no negócio e agir de 
forma estratégica, gerando soluções 
criativas. ser um profissional multi-
disciplinar e flexível facilita a entrada 
neste segmento, pois a maioria dos 
hotéis trabalha com um staff bem re-
duzido em RH. Fluência em idiomas é 
também grande diferencial.
 
O aproveitamento de profissionais 
oriundos de países em crise ou em 

situação de guerra e catástrofes 
cresce estratosfericamente. Que 
desafios os líderes do RH Hoteleiro 
precisarão considerar para realizar 
trabalhar com estas pessoas? 

Tereza - É necessário entender que 
existe uma diferença cultural significa-
tiva e que a promoção da integração 
destes profissionais na cultura brasi-
leira passa muito pelo acolhimento e 
apoio das equipes de RH. Os investi-
mentos para isto não são altos, uma 
vez que estes profissionais são be-
neficiados com o visto de trabalho e 
muitos falam diversos idiomas, o que 
os entrosa com as equipes dos ho-
téis. Porém, não podemos ignorar que 
muitos foram absorvidos por outros 
segmentos, como a construção civil, 
hoje em queda, e contribuindo para o 
aumento do desemprego deles. É pre-
ciso oferecer a eles cursos de profis-
sionalização em segmentos que estão 
em alta para absorvê-los rapidamente, 
sem que isto possa gere falta de ofer-
ta ao povo brasileiro. Não podemos 
criar uma falsa ideia de que todos os 
refugiados serão acolhidos facilmente 
pelo mercado de trabalho. Neste mo-
mento, precisamos gerar empregos 
no país. Todo o esforço neste sentido 
definirá a situação destes profissio-
nais também. 

Como ficamos no pós rio 2016?
Bate papo com...tereZa guimarÃeS
Coordenadora do Fórum dos Gerentes de RH da Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira – Rio (ABIH-RJ) e Gerente de RH do Hilton Barra

Mercado Hoteleiro
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É ano Olímpico não é?! Você e a sua empresa não 
podem perder essa! 32 anos de experiência do 
maior ídolo do basquete brasileiro são transmitidos 
por Oscar Schmidt com muito conteúdo, intensidade, 
humor e paixão. Mais de 400 empresas já assistiram 
a mais de 700 palestras motivacionais com 
temas como “Obstinação”, “Desafios”, “Liderança”, 
“Trabalho em Equipe”, “Vencendo o Invencível”, 
“Inovação”, entre outros.

Crise?! Que nada! Chame o Oscar e deixe mostrar 
que é sempre possível alcançar saída para qualquer 
problema. Duas vezes Palestrante Top of Mind 
do Brasil (2013 e 2015), Oscar traz em palavras e 
vídeos, exemplos de sua magnífica trajetória que o 
levou a ser um dos três brasileiros ungidos ao Hall 
of Fame do Basquete nos Estados Unidos.

COnTaTO Para PaLESTra MOTIVaCIOnaL, In COMPany OU EVEnTOS: 

Telefone: (11) 9 8888 0014

E-mail: oscarschmidt@oscarschmidt.com.br

Oscar 
Schmidt
Palestras Motivacionais


