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Enriquecer a gestão de pessoas com a troca de ideias e conceitos 

sobre o tema entre diferentes países e culturas. Com esse compro-

misso, a ABRH-Nacional criou, em 2010, uma diretoria especial-

mente dedicada a tratar das relações internacionais na área. Desde 

essa época comandada por Nelson Savioli, a diretoria encerrou 

2011 com mais um passo importante no seu propósito.

A partir da cooperação entre a ABRH-Nacional e a SHRM 

(Society for Human Resource Management), entidade norte-

americana de Recursos Humanos, uma delegação composta por 

28 profissionais dos Estados Unidos desembarcou no Brasil, no 

final de novembro, para, durante dez dias, visitar empresas 

instaladas no Rio de Janeiro e em São Paulo – entre elas HP, 

Natura, Globo, Chemtech, Fedex e Magazine Luiza –, e conhecer 

suas práticas exemplares em Recursos Humanos e gestão de 

pessoas.

“O Brasil é uma economia emergente com grandes histórias de 

sucesso para contar e ideias para nos oferecer”, justifica Brian 

Dickson, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e 

Parcerias Estratégicas da SHRM.

Além dessas visitas técnicas, no Dalva e Dito, restaurante dos 

mais badalados da cidade São Paulo, capital mundial da gastro-

nomia, a delegação norte-americana foi recebida por represen-

tantes da ABRH-Nacional e profissionais do RH brasileiro para 

um jantar que também se traduziu em um caldeirão de insights 

para os participantes.

"Dentro de nossas ações mais relevantes, buscamos frequente-

mente a aproximação com entidades estrangeiras de destaque, 

como é o caso da SRHM, para levar as práticas das diversas áreas 

de Recursos Humanos do Brasil a diferentes partes do mundo, 

assim como realizar parcerias que beneficiem os nossos associa-

dos. Nesse sentido, o encontro foi uma importante iniciativa, na 

qual executivos do Brasil e dos Estados Unidos tiveram a 

oportunidade de trocar e discutir as principais tendências", 

resume Leyla Nascimento, presidente da ABRH-Nacional.

A vice-presidente da ABRH-

Nacional ,  Elaine Saad,  

começou o ano com um novo 

desafio em sua carreira 

profissional: comandar, no 

Brasil e na América do Sul, as 

operações da multinacional de 

origem inglesa YSC, especia-

lizada em talent management.

Durante onze anos, Elaine foi 

gerente geral da Right 

Management no Brasil e, 

agora, responde a Andy 

Houghton, o gerente geral das Américas da YSC. 

Simultaneamente à vida profissional, a executiva desenvolve 

trabalho voluntário na ABRH ocupando, desde o início de 2010, 

a vice-presidência da associação nacional.

“As empresas brasileiras estão sedentas do novo e os profissio-

nais buscam de forma enfática por empregadores que lhes 

ofereçam um genuíno senso de significado e propósito. 

Oferecer apenas um emprego não mais será suficiente para 

atrair e reter os melhores. A proposta da YSC é trazer soluções 

inovadoras em questões hoje cruciais para RH”, comenta Elaine 

sobre o novo trabalho.

Funcionários que acessam redes sociais durante 

o expediente são um bom ou mau negócio para 

as empresas? O assunto já não é tão novo e até 

seria de se esperar que a cultura das redes sociais 

fosse aceita de forma expressiva hoje dentro das 

organizações. Mas não é bem o que acontece. 

Não, pelo menos, de acordo com a enquete feita 

recentemente pela ABRH-Nacional em seu 

portal (www.abrhnacional.org.br).

Questionados se o acesso às redes sociais é 

positivo ou negativo para as empresas, os 

internautas que participaram do levantamento 

se dividiram nas opiniões: 47,6% disseram ser 

favoráveis, pois isso torna os colaboradores 

mais produtivos, mas 46,9% se manifestaram 

contra, por julgar que o acesso desvia a atenção do trabalho e 

reduz a produtividade; 5,5% optaram pela alternativa Sou 

indiferente.

“Principalmente os mais 'antenados' podem considerar a porcen-

tagem de aceitação modesta, mas não me surpreendi com o 

resultado, pois esse tema ainda causa muita polêmica”, diz Cezar 

Tegon, diretor de Novos Serviços e Produtos da ABRH-Nacional.

Isso porque, afirma ele, o boom da utilização das redes sociais no 

Brasil tem pouco mais de um ano e, como toda novidade no 

mundo corporativo, primeiro é proibida e vista com desconfian-

ça, até por uma questão de segurança da informação, e, depois, 

liberada aos poucos.

“É uma evolução natural. Se a enquete fosse feita seis meses 

atrás, o número de pessoas a favor seria entre 10% e 20% menor 

e, daqui a seis meses, de 10% a 20% maior”, 

afirma, ressaltando que hoje existem estudos 

que comprovam: as empresas que já liberaram 

o uso das redes agregaram valor ao clima 

organizacional e, consequentemente, incre-

mentaram a produtividade.

Segundo Tegon, é natural que, nas primeiras 

semanas, alguns funcionários abusem do uso 

das redes, mas, rapidamente, acabam entrando 

no ritmo normal. “Além disso, o acesso pode 

ser monitorado e os abusos, tratados pela 

empresa”, lembra. 

Ele também salienta que, com a evolução 

tecnológica, as organizações serão levadas a 

liberar as redes. “Hoje, a maioria das pessoas tem telefones que 

acessam as redes sociais e a tendência é que isso se acelere. 

Portanto, proibir o acesso a partir dos equipamentos da empresa não 

dará resultados, pois o funcionário o fará do seu próprio celular.”

O conselho é estimular o uso “racional” dessas redes. “Uma 

pesquisa feita pela empresa de TI Atos Origin mostrou que seus 

executivos passavam quase 20 horas por mês lendo e-mails e que 

mais de 50% das mensagens não se relacionavam a assuntos 

pertinentes aos negócios. Isso é produzir? A melhor saída é 

liberar o acesso e monitorar o uso, coibindo possíveis abusos, 

mas permitindo a democratização da informação. Além disso, 

grande parte dos esforços de empresas engajadas nas mídias 

sociais se direciona para a criação de plataformas sociais 

corporativas – a nova intranet – como forma de 'tomar' a atenção 

dos dispersos e desatentos colaboradores, ou seja, trazer a brasa 

para dentro do braseiro”, finaliza.

ON-LINE

As redes sociais e a produtividade
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Novo desafio internacional
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MERCADO DE TRABALHO

Brasileiros se mantêm confiantes 
em seus empregos

A população brasileira continua segura quanto ao seu emprego, é 

o que mostrou a 17ª edição do Índice de Expectativas das 

Famílias (IEF), levantamento mensal realizado pelo Ipea 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em 3.810 domicílios 

de 214 municípios de todo o país.

Divulgada pelo instituto neste mês, a pesquisa de dezembro 

aponta que, assim como em novembro, o Norte do país é a região 

em que os responsáveis pelos domicílios se sentem mais seguros 

em relação a sua ocupação – 94,2% dos entrevistados –, segui-

dos pelos da região Sul (86,0%), Centro-Oeste (83,6%), Sudeste 

(77,7%) e, em último lugar, o Nordeste (67,4%). A média 

nacional manteve padrão de comportamento de julho a dezem-

bro, encerrando o ano de 2011 com taxa de 78,9%.

Apesar da liderança no item anterior, a região Norte apresentou o 

menor índice no tocante à expectativa de melhoria profissional 

nos próximos seis meses: apenas 13,3% das famílias estão 

otimistas. As melhores posições ficaram com o Centro-Oeste 

(51,6%), seguido pelo Sul (50,1%), Nordeste (43,9%) e Sudeste 

(33,6%). A média nacional ficou em 38,7%.

Além do mercado de trabalho, o IEF avalia a expectativa das 

famílias em relação a sua situação financeira, ao consumo, ao 

seu endividamento e ao comportamento da economia do país 

em geral.

Tegon: acesso monitorado e 
abusos tratados pela empresa

Muitos líderes, atualmente, gostam de entrevistar pessoal-

mente os seus futuros funcionários, fazendo com que as 

entrevistas de emprego já não sejam mais uma exclusividade 

da área de RH. Para ajudar os entrevistadores a desempenha-

rem esse papel com sucesso, o blog da ABRH-Nacional 

(http://abrhnacional.org) traz as dicas de Cássio Mattos, 

especialista no assunto e presidente do Conselho Deliberativo 

da associação.

No blog da ABRH
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