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Cristiano Melles - presidente da ANR
A tecnologia e as constantes mudanças nas legislações vêm transformando
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A seguir você confere um resumo dos debates do dia. As apresentações na

o impacto da Reforma Trabalhista, a adequação dos estabelecimentos à lei das
gorjetas e novas ferramentas para recrutamento.
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Debate reúne especialistas do setor
Debate reúne especialistas do setor

Às vésperas da nova legislação do trabalho entrar em vigor – as normas passaram

lação clara e que traz segurança para o empregado e para as empresas.”
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dia com A Reforma Trabalhista – principais alterações, vantagens e desvanÀs vésperas da nova legislação do trabalho entrar em vigor – as normas
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ouvir e prestar atenção”, afirmou.

emenda constitucional nesta reforma. Não foram discutidas cláusulas pétreas da
legislação trabalhista, como férias, 13ª salário, e FGTS”, disse. “Agora existe uma
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Palestrantes tiram dúvidas do público durante debate
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Abrindo os debates da tarde, a apresentação Os altos custos da rotatividade
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de funcionários trouxe ao palco Elton Moraes e Diego Furtado, consultores da
tos, os palestrantes falaram sobre a alta rotatividade nas empresas e como
Korn Ferry/Hay Group. Baseados nos resultados de estudos e levantamentos,
evitá-la. “Pesquisas com nossos clientes no varejo mostram que a atração de
os palestrantes falaram sobre a alta rotatividade nas empresas e como evitá-la.
atenção está entre as prioridades do RH para 2017”, disse Diego. “O engaja“Pesquisas com nossos clientes no varejo mostram que a atração de atenção
mento não é apenas uma questão de pagar mais do que o mercado oferece. É
está entre as prioridades do RH para 2017”, disse Diego. “O engajamento não
preciso encontrar um ambiente adequado a acolher essas pessoas, e pessoas
é apenas uma questão de pagar mais do que o mercado oferece. É preciso
que estejam adequadas à cultura e à forma desse negócio”, completou Elton.
encontrar um ambiente adequado a acolher essas pessoas, e pessoas que esO
quarto
painel do
dia, Modernas
ferramentas
paracompletou
recrutamento,
tejam
adequadas
à cultura
e à forma
desse negócio”,
Elton. contou

custo.
custo. O
O estagiário
estagiário ganha
ganha uma
uma bolsa
bolsa auxílio,
auxílio, transporte,
transporte, mas
mas não
não há
há multas
multas
rescisórias,
13º13º
salário.
Temos
um um
banco
de darescisórias, aviso
avisoprévio,
prévio,homologação
homologaçãoouou
salário.
Temos
banco
de

dos
com
4,54,5
milhões
de de
jovens”,
disse.
dados
com
milhões
jovens”,
disse.

A
A última
última pauta
pauta do
do dia
dia foi
foi aa lei
lei das
das gorjetas.
gorjetas. O
O tema
tema foi
foi discutido
discutido por
por Andrea
Andrea
Carolina
Carolina da
da Cunha
Cunha Tavares,
Tavares, sócia
sócia da
da Dias
Dias ee Pamplona
Pamplona Advogados,
Advogados, por
por MariaMaria-

na
na Malagutti,
Malagutti, diretora
diretora de
de RH
RH da
da Cia.
Cia. Tradicional
Tradicional ee por
por Erik
Erik Momo,
Momo, sócio-diresócio-diretor
tor da
da 1900
1900 Pizzeria.
Pizzeria. De
De acordo
acordo com
com Andrea,
Andrea, oo que
que se
se entende
entende como
como gorjeta
gorjeta

com a presença de Samantha Canhedo, gerente de RH do Giraffas, de Kira
O quarto painel do dia, Modernas ferramentas para recrutamento, contou
Kimura, gerente de RH do Infojobs, de Pedro Meira, gerente de Negócios do
com a presença de Samantha Canhedo, gerente de RH do Giraffas, de Kira
Nube, de Marcelo Cardoso, diretor da Levee e de Andreza Nogueira, gerenKimura, gerente de RH do Infojobs, de Pedro Meira, gerente de Negócios do
te comercial do Vagas. “A gente não busca um candidato só tecnicamente.
Nube, de Marcelo Cardoso, diretor da Levee, e de Andreza Nogueira, gerente
Hoje temos que buscar um candidato que tenha valores vinculados aos da
comercial do Vagas. “A gente não busca um candidato só tecnicamente. Hoje
empresa, porque aí ele veste a camisa”, garantiu Samantha. “Existem ferratemos que buscar um candidato que tenha valores vinculados aos da empresa,
mentas estratégicas que podem nos ajudar, como testes digitais e triagens
porque aí ele veste a camisa”, garantiu Samantha. “Existem ferramentas estrainteligentes com geolocalização. Temos que utilizar a tecnologia a nosso
tégicas que podem nos ajudar, como testes digitais e triagens inteligentes com
favor”, acrescentou.
geolocalização. Temos que utilizar a tecnologia a nosso favor”, acrescentou.
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Andreza Nogueira, do Vagas, lembrou que hoje “há soluções que, com poucos
Andreza Nogueira, do Vagas, lembrou que hoje “há soluções que, com poucos
cliques, permitem fazer a seleção de candidatos por meio de algoritmos”. A gecliques, permitem fazer a seleção de candidatos por meio de algoritmos”. A gerente destacou ainda que a inteligência e o cruzamento de dados possibilitam
rente destacou ainda que a inteligência e o cruzamento de dados possibilitam
cada vez mais ao RH e ao proprietário tomar decisões estratégicas. “É cada vez
cada vez mais ao RH e ao proprietário tomar decisões estratégicas. “É cada vez
menos relevante a quantidade de dados sobre o que o candidato fez e muito
menos relevante a quantidade de dados sobre o que o candidato fez e muito
mais sobre o comportamento dele”, completou Marcelo Cardoso, da Levee.
mais sobre o comportamento dele”, completou Marcelo Cardoso, da Levee.
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FRASES

É PRECISO ENCONTRAR UM

A GRANDE MUDANÇA
COM A REFORMA
TRABALHISTA É A

AMBIENTE ADEQUADO A
ACOLHER ESSAS PESSOAS,

A INTELIGÊNCIA E O
CRUZAMENTO DE DADOS
POSSIBILITAM CADA

FORMA DO NEGÓCIO

DECISÕES ESTRATÉGICAS

SOBREPOSIÇÃO DO
NEGOCIADO SOBRE

E PESSOAS QUE ESTEJAM
ADEQUADAS À CULTURA E À

José Pamplona,
Sócio da Dias e Pamplona Advogados

Elton Furtado,
Consultor da Korn Ferry/Hay Group

O LEGISLADO

A GENTE PRECISA ATRAIR, MANTER
E PROMOVER PESSOAS QUE TENHAM

VEZ MAIS AO RH E AO
PROPRIETÁRIO TOMAR

Andreza Nogueira,
Gerente comercial do Vagas

A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DAS
GORJETAS TEVE REFLEXOS PRINCIPALMENTE

DE RECEBER, DE ACOLHER, OUVIR E
PRESTAR ATENÇÃO

NA FOLHA DE PAGAMENTO E NO PROCESSO
CONTÁBIL QUE AINDA ESTAMOS TENTANDO
ENTENDER E ARRUMAR

Vinicius Abramides,
Sócio-diretor da Cia. Tradicional

Mariana Malagutti,
Diretora de RH da Cia. Tradicional

INICIATIVA E GOSTEM DE PESSOAS,

OPINIÕES

Bem pertinente ao que a gente está
passando devido à Reforma Trabalhista,
sem deixar outras questões de lado,
especialmente as que envolvem liderança

A Reforma Trabalhista é um assunto que está
em pauta e que precisa ser bem discutido. Foi
de grande relevância a explicação do doutor
da Dias e Pamplona. Deu pra esclarecer e dar
uma direção melhor para quem é da área

Gostei bastante das palestras que assisti.
Achei muito interessante a dinâmica

Adriana Barbosa,
Coordenadora de RH do Taco Bell

Vanderlei de Sousa Nogueira,
Coordenador de RH do Bacio di Latte

Bárbara Fernandes,
Analista de Departamento Pessoal do Badebec

É a primeira vez que participo
e todos os temas foram

Gostei de todas as palestras e
debates, todos muito proveitosos. É

abrangentes, dentro do que
eu esperava

muito bom escutar outras opiniões
sobre os mesmo problemas

Achei os temas muito
relevantes para o RH. Foi uma
ótima oportunidade

Andrea Fogaça,
Analista de RH do Ráscal

Willian Luciano,
Gerente de RH do Arturito
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com que foram realizadas. Conseguiram
esclarecer nossas dúvidas

Anna Telles,
Gerente de Produto da Trampapo

