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DEBATE

 A partir de janeiro do 
ano que vem, passa a ser 
obrigatória a validação dos 
eventos de Segurança e 
Saúde no Trabalho – SST 
no eSocial, o Sistema de 
Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previ-
denciárias e Trabalhistas 
por meio do qual os em-
pregadores comunicam ao 

Evento discutirá a inserção das 
informações de segurança e saúde 
no trabalho no eSocial

governo, de forma unifi-
cada, as informações re-
lativas aos trabalhadores. 
Muito embora desde julho 
deste ano, todas as empre-
sas privadas do país – in-
cluindo micros e pequenas 
e microempreendedores 
individuais (MEIs) que 
possuam empregados e se-
gurados especiais – já este-

2ª Jornada de RH da Baixada Santista

ARTIGO PREMIAÇÃO

O empoderamento 
da liderança feminina 
vai além do RH

Melhores Programas de  
Estágio tem inscrições abertas

 É fato que a área de Re-
cursos Humanos desempe-
nha um importante papel 
para a promoção de práticas 
que favoreçam o avanço da 
participação feminina na 
liderança. Se hoje acompa-
nhamos avanços em opor-
tunidades igualitárias para 
homens e mulheres, o mo-
vimento estimulado pelo 
RH é crucial nas empresas, 
mas esse engajamento tem 
de transcender a área e per-
mear a organização e a so-
ciedade como um todo.
 Tenho acompanhado de 
perto como ações concretas 
impactam positivamente 
a mudança desse cenário. 
Na Edenred Brasil, grupo 
do qual a Ticket faz parte, 
por exemplo, há uma sé-
rie de iniciativas com foco 
em multiplicar benefícios e 
oportunidades para o cres-
cimento profissional da 
mulher na organização, que 
receberam reconhecimento 
e nos fazem ser uma das 
melhores empresas para 
mulheres trabalharem. 
 Entre elas, está um pro-
grama especial para ges-
tantes, o Futura Mamãe, 
que inclui uma série de 
benefícios de apoio à saúde 
e expande a licença-mater-
nidade de quatro para seis 
meses. Ainda há ações 

 Iniciativa do Centro de 
Integração Empresa-Escola 
– CIEE em parceria com a 
ABRH-SP e o apoio me-
todológico do instituto de 
pesquisa The Gallup Or-
ganization, o Prêmio CIEE 
Melhores Programas de Es-
tágio, que chega a sua 10ª 
edição, tem as inscrições 
abertas até 28 de setembro. 
 A premiação tem como 
objetivo distinguir e reconhe-
cer as organizações públicas, 
privadas, de economia mista 
e entidades do terceiro setor 
que investem na formação e 

jam operando no eSocial, 
a inserção dos eventos de 
SST gera uma série de dú-
vidas.  
 Para debater o tema, 
o CORHALE – Comitê 
RH de Apoio Legislativo 
e a AGSSO – Associação 
de Gestão de Seguran-
ça e Saúde Ocupacional 
promovem no próximo 
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dia 18 o evento gratui-
to Segurança e Saúde no 
Trabalho e o eSocial (das 
13h30 às 17h30, no Auditó-
rio Vermelho do Centro de 
Convenções Rebouças / Av. 
Rebouças, 600, na capital 
paulista). 
 A proposta é apresentar a 
visão do governo, das em-
presas e instituições sobre 
o tema com a participação, 
entre os palestrantes, de 
um time de especialistas de 
peso. São eles: 
●	Eduardo	 Missick,	 presi-

dente da AGSSO; 
●	José	 Alberto	Maia,	 audi-

tor-fiscal no Ministério do 
Trabalho, onde coordena 
o Grupo Especial de Tra-
balho para o desenvolvi-
mento do Projeto eSocial; 

●	Lucineia	 Nucci,	 coor-
denadora do Comitê de 
Segurança e Saúde Ocu-
pacional do SINDHOSP 
– Sindicato dos Hospi-
tais, Clínicas, Casas de 
Saúde, Laboratórios de 
Pesquisas e Análises 
Clínicas do Estado de 
São Paulo;

●	Manoel	 Jardim	 Montei-
ro, special advisor da 
Accenture (representou 
a CNF – Confederação 
Nacional do Sistema Fi-
nanceiro nos grupos de 
trabalho para elaboração 
do eSocial); e

●	Orion	 Sávio	 Santos	 de	
Oliveira, analista de Po-
líticas Sociais em exercí-
cio na Subsecretaria do 
Regime Geral de Previ-

dência Social da Secre-
taria de Previdência do 
Ministério da Fazenda.

 Diretora da AGSSO e 
da ABRH-Brasil, Eliane 
Aere será a mediadora do 
debate, que terá ainda a 
abertura feita pelo coor-
denador e pela secretária 
do CORHALE, respec-
tivamente, Carlos Silva, 
que também é diretor Jurí-
dico da ABRH-SP, e Inês  
Restier, diretora da MICR – 
Consultoria e Treinamento 
Empresarial e conselheira 
da ABRH-SP.
 As inscrições podem ser 
feitas pelo e-mail eventos@
abrhsp.org.br, mas as va-
gas são limitadas. Mais in-
formações: (11) 5505-0545.

no treinamento de jovens 
profissionais, colaborando 
para a sua efetiva inserção 
no mundo do trabalho.
 Entre as novidades da 10ª 
edição está o estabelecimen-
to de uma quantidade míni-
ma de estagiários por em-
presa: podem se candidatar 
organizações que tenham 
cinco ou mais contratados, 
administrados em parce-
ria com CIEE. O processo 
de inscrição da empresa 
também foi simplificado 
para trazer mais agilidade. 
“Toda a pesquisa será on-
line, no site do prêmio, que 
pode inclusive ser acessado 
por smartphones e tablets”, 
explica Maria Auxiliadora 
Mondini Paré, supervisora 
de Planejamento e Controle 
de Atendimento do CIEE e 
coordenadora do prêmio.

Como funciona  
 No Prêmio CIEE Melho-
res Programas de Estágio, 
são os próprios estudantes 
que fazem a avaliação. O 

sigilo das informações é 
totalmente garantido, uma 
vez que serão divulgados 
somente os resultados re-
ferentes aos programas 
de estágio das empresas 
que mais se destacarem. 
Serão contempladas as 26 
empresas que atingirem 
as melhores classificações 
nos segmentos: Empresas 
Privadas e de Economia 
Mista, Terceiro Setor e Ór-
gãos Públicos e Empresas 
Públicas, distribuídos con-
forme sua atividade econô-
mica.   
 A solenidade de premia-
ção das vencedoras ocorre-
rá em abril de 2019. Esta é 
a segunda edição nacional 
na história do prêmio, que 
contou no ano passado com 
a participação de mais de 
400 empresas parceiras do 
CIEE em 19 estados e no 
Distrito Federal.
 As condições e o re-
gulamento completo es-
tão disponíveis no site  
http://bit.ly/2wjPslw.

voltadas para a qualidade 
de vida e a realização de 
workshops para o debate do 
tema. Muitas colaboradoras 
relatam que se sentem mais 
seguras para planejar suas 
carreiras com o respaldo de 
iniciativas como essas.
  É uma percepção que 
se reflete também nos nú-
meros do grupo no Brasil 
– hoje, temos um percen-
tual de 52% de mulheres 
atuando em nossas marcas. 
Falando sobre promoções, 
em 2017, a porcentagem de 
mulheres que foram pro-
movidas foi maior que a de 
homens: 53%. E, só no pri-
meiro semestre deste ano, 
tivemos 54% de promoções 
a esse público.
 Práticas como essas po-
dem e devem ser bem es-
truturadas e ultrapassar as 
paredes das organizações, 
seguindo o caminho do 
compartilhamento em to-
dos os âmbitos. É com esse 
propósito que firmamos, re-
centemente, parcerias com o 
Movimento Mulher 360 e a 
ONU Mulheres, importantes 
representantes dessa frente, 
para que possamos colocar 
em prática e compartilhar, 
cada vez mais, ações que 
reforcem a força que a par-
ticipação feminina tem no 
ambiente corporativo.

  Embora o cenário tenha 
evoluído bastante para o 
empoderamento da lide-
rança feminina, ainda há 
um longo caminho pela 
frente. Se olharmos o mer-
cado como um todo, uma 
análise da consultoria Bain 
& Company, realizada em 
parceria com o LinkedIn 
sobre o comportamento de 
homens e mulheres no ca-
minho rumo aos cargos de 
liderança, revelou que 57% 
delas acreditam que conse-
guirão ocupar um cargo de 
liderança, enquanto 66% 
dos homens têm a mesma 
crença.
  Podemos progredir cada 
vez mais para reverter es-
ses indicadores. Algumas 
ações que vimos aqui são 
um ótimo exemplo para o 
desenvolvimento e reten-
ção das mulheres na lide-
rança e nos guiam a pro-
vocar transformações na 
sociedade como um todo.

Por José Ricardo Amaro, di-
retor de Recursos Humanos 
da Edenred Brasil

 A Regional Baixada San-
tista da ABRH-SP promove 
no próximo dia 13, em San-
tos, a segunda edição da sua 
Jornada de RH. O evento, que 
começa a partir das 18h30, 
acontece no auditório da Por-
to Seguro Santos (Avenida 
Francisco Glicério, 557).

 Na programação, dois te-
mas de muito interesse dos 
RHs: Mentoria como Com-
petência da Nova Lideran-
ça, que será apresentado 
pelo sócio-diretor da Escola 
de Mentores,Nelson Bres-
san; e O Gestor como De-
sign Thinker, pelo CEO da 

Entheusiasmos Consulto-
ria em Talentos Humanos, 
Eduardo Carmello.
 O evento é gratui-
to para associados da 
ABRH-SP. Não associa-
dos pagam R$ 70.
 Inscrições:  
http://bit.ly/2o4bTr2


