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Hackeando
as organizações
para 2030

A tecnologia a serviço de
uma vida mais leve e simples, mesmos produtos usados por diferentes pessoas,
valorização da experiência
em detrimento da posse,
carreiras não lineares e
novos modelos de aprendizagem, como o microlearning, são alguns dos aspectos que devem impactar
as organizações em 2030,
como explica Raj Rani, especialista em Inovação no
Inoven, laboratório de Inovação do Grupo Cia de Talentos, no vídeo Hackeando
as Organizações para 2030.
O vídeo já está disponível no RH CONECTA,
plataforma de conheci-

mento on-line da ABRHSP. Para quem ainda não
sabe, o RH CONECTA é
uma websérie com 30 vídeos gratuitos lançados, a
cada duas semanas, até o
final do ano, sempre com
conteúdo relacionado ao
tema Futuro do Trabalho.
A iniciativa, que tem como
objetivo promover atualização dos profissionais de
Recursos Humanos, é viabilizada através do patrocínio de empresas, como
CIS Assessment, Instituto Mindset, Propay e
Scaffold Education.
Além do vídeo de Raj
Rani, outros seis já estão
disponíveis. Entre eles:

● Humanizar a Liderança, com Susanne Andrade, master
coach, escritora e
sócia-diretora da Andrade & Barros Consultoria.
● Empresabilidade, com
Augusto Jr., diretor da
ABRH-Jovem Sorocaba e head de Parcerias
e Projetos Especiais na
Eureca, consultoria de
Recursos Humanos.
● Como fazer Gestão de
Pessoas em Tempos
Líquidos, com Daniele Matos, Regional Business Partner
da
Renault-NissanMitsubishi.

● Mindfulness - O que ele
pode fazer por você e
sua empresa, com Ana
Marchi, fundadora da
Utsaha.
E um oitavo, Novos
Desaf ios - Recr utamento e Seleção, com
Eduardo Migliano, um
dos f undadores do site
99Jobs, que estará disponível a par tir de amanhã.
Todos os vídeos podem ser assistidos no
portal
específico
do
projeto http://rhconecta.
abrhsp.org.br ou pela homepage da ABRH-SP,
www.abrhsp.org.br.

EVENTOS

Confira a agenda da ABRH-SP
A ABRH-SP Campinas
realiza nesta terça, das
7h45 às 12 horas, no Teatro Sesi Campinas (Av. das
Amoreiras, 450), evento
sobre o tema qualidade de
vida para todas as idades.
A programação inclui
a palestra “Qualidade de
Vida nas organizações e
envelhecimento
ativo”,
que será conduzida pela
diretora de Diversidade
da ABRH-Brasil Jorgete
Lemos; um Trekking de
Qualidade de Vida pro-

posto pelo Sesi; e a apresentação do Case DSM do
Brasil pelo médico do Trabalho dr. Ricardo Faria.
Já a Regional Metropolitana Oeste promove nesta
sexta, das 8h às 10h30, na
Strong FGV (Alameda Tocantins, 125), mais uma edição do seu +Café & +Gestão, desta vez com o tema
“A Seniorização”. Gustavo
Boog, coach no Sistema
Boog de Consultoria, e
Mórris Litvak, fundador e
CEO na MaturiJobs, falam

sobre o papel estratégico
do RH na criação de tendências dentro do contexto do envelhecimento de
profissionais.

Paixão e propósito

Com o tema “Paixão,
Propósito e Aprendizagem”, o Ciclo de Palestras acontece no dia 13
de setembro, das 9 às 12
horas, na sede da ABRHSP, na capital paulista.
Sócio e Chief Operations
Officer da Paradigm

CEAP-RH comemora 60 anos
O Centro de Estudos
Avançados de Profissionais de Recursos
Humanos – CEAP-RH,
um dos mais tradicionais grupos informais
de RH do Brasil, co-

EXPEDIENTE

memora seu sexagésimo
aniversário, a ser completado em setembro, com
um evento especial para os
profissionais da área, que
será realizado no próximo
dia 12, a partir das 14 ho-

ras, no Espaço Manacá do
CRA-SP (Av. 9 de Julho,
3830), na capital paulista.
Na programação do
evento, uma apresentação
de José Augusto Minarelli, presidente da Lens

Language Support, Rolf
Helmuth Goldberg apresentará a palestra.
“O aprendizado eficaz
sempre foi um desafio para
o ser humano desde o início
dos tempos”, afirma Goldberg, que abordará os quatro pilares de aprendizagem
essenciais, com destaque
para a paixão e o propósito como um caminho para
atingir os objetivos.
Inscrições:
https://abrhsp.org.br/eventos

& Minarelli, sobre o tema
“Como ter trabalho e renda sempre” e um coquetel
de celebração.
O evento é gratuito e as
inscrições devem ser feitas
pelo site: www.ceaprh.com.

ARTIGO

RH na Atento:
Engajando profissionais
no presente

A Atento, maior empresa de CRM/BPO da América Latina e um dos maiores provedores mundiais,
desenvolve, desde 1999,
seu modelo de negócio em
treze países e emprega 150
mil funcionários. Somente
no Brasil, esse número alcança os 78 mil, posicionando-se como a segunda maior empregadora do
país.
Oferecemos a melhor
experiência de jornada
de relacionamento com o
consumidor no mercado.
Tudo isso com a ampla
oferta de soluções voltadas às necessidades dos
clientes e às tendências
do mercado, utilizando
como base três pilares
essenciais: Clientes fiéis;
Excelência operacional; e
Funcionários dedicados e
motivados.
Como uma empresa cuja
atividade depende diretamente do desempenho
de seus profissionais, que
estão diariamente em contato com os clientes dos
clientes, a Atento acredita
que um RH forte e humanizado é fundamental para
manter as pessoas engajadas e satisfeitas.
A empresa é a única
do segmento de BPO no
mundo a obter a certificação SA8000®, que auxilia
na promoção de melhorias
contínuas nas relações e
condições do ambiente de
trabalho, e acumula conquistas em diferentes temáticas que envolvem o
trato às pessoas, como por
exemplo Top Employers,
GPTW, RHs Mais Admirados do Brasil e da América Latina.
Para alcançar esse patamar de qualidade e reconhecimento, implantamos
diversas iniciativas para
tornar a Atento um lugar
justo, igualitário e motivador a começar pela chegada
à empresa, quando os novatos passam pelo Programa Bem-Vindo à Atento,
um processo importante de
acolhimento que envolve
uma integração à cultura
da organização.
No que diz respeito a
treinamento e capacitação,
a Academia Atento, criada em 2007, é um dos modelos no Brasil, com uma
extensa grade de cursos
EAD e presenciais. Aos
operadores são oferecidos
também cursos específi-
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cos acerca dos clientes.
Também vale destacar o
Programa de Mentoring,
voltado para a média liderança, com foco em Gestão do Conhecimento;
Desenvolvimento de Talentos; e Integração.
Além disso, desenvolvemos projetos na área de
responsabilidade social,
que buscam valorizar a
convivência com comunidades nas quais está inserida e a conscientização
com relação a questões
fundamentais para a sociedade.
A companhia, que é
uma das signatárias do
Fórum de Empresas e Direitos LGTB + e da Coalização Empresarial para a
Equidade Racial e de Gênero, elabora projetos em
parceria com ONGs que
visam capacitar e facilitar
a inserção dessas pessoas
no mercado de trabalho e
implantou o nome social
no crachá, que permite ao funcionário usar o
nome com o qual se sente
identificado, mesmo não
sendo o mesmo do RG.
Desde 2014, mais de 1,3
mil pessoas solicitaram o
benefício, além do uso do
banheiro de acordo com
sua identidade de gênero.
Não podemos encerrar
sem falar da temática da
mulher, que tem grande
importância dentro de uma
empresa como a Atento,
que conta com quase 70%
do quadro composto por
mulheres. Em 2016, a companhia tornou-se signatária
da ONU Mulheres e passou a realizar o Workshop
de Equidade de Gênero,
além de promover internamente campanhas de conscientização, com a criação
da Rede Equidade de Gênero, um grupo de afinidade
(interno), além das campanhas HeForShe, uma vez
que para termos equidade é
essencial inserir o homem
nessa conversa.
Divulgação

RH CONECTA

Por Majô Martinez, vice-presidente de Recursos Humanos
e Responsabilidade Social da
Atento Brasil

