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Perfil das Empresas Participantes



Perfil das Empresas Participantes

Proporção

RH x Total

1,8%



Perfil das Empresas Participantes

Proporção

Terc. x RH

0,62%



Cenário Econômico 

para 2016



Indicador
Resultados de 

2015

Previsão para 

2016

PIB -3,80% -3,86%

Produção Industrial -8,30% -5,95%

Inflação 10,67% 7,00%

Taxa Selic 14,25% 13,00%

Câmbio R$ 3,96 R$ 3,70

Cenário Econômico

Fonte: Boletim Focus – 09/05/16



Expectativas de Negócios – Geração de Negócios

Quem são os otimistas?

 Segmento Agronegócio e

Químico

 Atingiu ou superou os resultados

de 2015

 Espera faturamento maior em

2016

 Não tomou ações de redução de

custo trabalhista em 2015

 Vai manter ou aumentar o quadro

de funcionários em 2016



Expectativas de Negócios – Quadro de Lotação

12,7%Turn Over Médio em 2015

Turn over: ((((Admissões + Total de Desligados) / 2) / Total de Empregados) x 100)



Expectativas de Negócios – Quadro de Lotação



Prioridades 

de Recursos Humanos



2015

• Desenvolvimento de Pessoas

• Desenvolvimento de 

Lideranças

• Gestão de 

Desempenho/Competências

• Plano de Carreira e Sucessão

• Atração, Engajamento e 

Retenção de Talento

2016

• Desenvolvimento de 

Lideranças

• Desenvolvimento de Pessoas

• Gestão de Clima 

Organizacional

• Gestão de 

Desempenho/Competências

• Gestão de Remuneração / 

Cargos e Salários

Prioridades de Recursos Humanos



O que as 

empresas têm feito?



• Sipat com assuntos de

qualidade de vida no trabalho

• Check up para executivos e

mini check up para demais

colaboradores

• Comitê de saúde envolvendo

planejamento de ações a

serem implementadas

• Caminhada, ginástica laboral,

corrida, academia interna,

consultas internas com

médico, fisioterapeuta,

psicóloga e nutricionista.

Programa de Saúde Corporativa



Ações de Sustentabilidade

• Campanha de utilização consciente de recursos (água, luz, etc.)

• Estação de Tratamento de Efluentes

• Utilização de parâmetros do Instituto Ethos na elaboração de

ações junto aos funcionários e à comunidade

• Projeto focado na instalação de PEVs (pontos de entregas

voluntárias) em condomínios e residências e trabalho de

comunicação com relação a Coleta Seletiva de materiais

recicláveis

• Coleta seletiva de pilhas e outros resíduos, além da utilização de

torneiras que reduzem o consumo de água potável

• Redução de CO2 com foco na economia de combustível.



• 73% das empresas acreditam que o E-

Social irá contribuir para a gestão de

pessoas no médio e longo prazo.

E-Social

• Atuação em conjunto com consultorias especializadas

para:

• Reavaliar e adequar os processos

• Aquisição ou ajuste de softwares

• Treinamento de líderes sobre o funcionamento e os

impactos na gestão e capacitação da equipe de RH

• Recadastramento dos colaboradores para garantir a

eficácia da informação.



Escassez de Talentos



Escassez de Talentos

Posições que

necessitam do

inglês e/ou do

espanhol fluentes

Contabilidade, 

Técnicos de 

Enfermagem/ 

Laboratório, Editorial, 

TI, Transporte e 

Gestão por 

processos.



Escassez de Talentos

• Alternativas para Solução :

• Recrutamento interno

• Indicações de colaboradores

• Headhunter e consultorias especializadas

• Redes sociais e sites de recrutamento

• Programas de formação de profissionais

(exemplo: Programa Trainee e Estágio)

• Desenvolvimento interno de profissionais

• Parceria com Senai, Sesi e instituições

• Flexibilização do perfil do cargo.



Programa para Retenção de Profissionais

31%



• Programa de Desenvolvimento de

Liderança e de talentos-chave

Desenvolvimento de Sucessores

• Estímulo aos backups e job rotation

• Programas de gestão de talentos, com avaliação de

desempenho, formação em liderança, plano de

desenvolvimento individual, cursos internacionais,

coaching, mentoring, gestão do conhecimento,

universidade corporativa e virtual.



• Folha de Pagamento

• Recrutamento e Seleção

• Treinamento e Desenvolvimento

• Administração de Benefícios

• Medicina e Segurança do Trabalho

• Pesquisa de Clima Organizacional

• Pesquisa Salarial

Atividades de Recursos Humanos Terceirizadas

ter especialistas nas 

áreas demandadas

não ter o controle 

de todo o processo



Indicadores de RH



• Os mais citados foram:

Indicadores de RH

• Absenteísmo

• Avaliação de desempenho 

• Clima Organizacional

• Cumprimento de metas 

organizacionais

• Custo de pessoal

• Desenvolvimento

• Entrevista de desligamento

• Headcount [real x orçado]

• Horas de Treinamento

• Iniciativa de desligamento 

• Investimento em Treinamento 

sobre Custo da Folha 

• Performance no preenchimento 

de vagas

• Produtividade per capita

• Qualidade da liderança 

• Qualidade do feedback  

• Qualidade do treinamento 

• Rotatividade

73%



Projetos de 

Recursos Humanos



Projetos de Recursos Humanos

Outros: 

- Cultura organizacional

- Cenário econômico



Orçamento Recursos Humanos



• Ações para otimizar o orçamento definido:

• Planejamento anual do orçamento e devido

acompanhamento de sua execução

• Busca de parcerias que proporcionem a realização das

ações dentro do planejado

• Estabelecimento ou revisão de prioridades

• Renegociação com fornecedores

• Redução de horas extras, desenvolvimento de ações de

retenção e diminuição do custo fixo

• Revisão de processos

• Gestão Participativa.

Orçamento Recursos Humanos



RH Estratégico: 

Big Data e 

Sistemas Cloud



• 28% pretendem investir na sua estruturação a partir de

2016.

Big Data

• 31% possuem recursos

tecnológicos e variedade

de dados (Big Data)

disponíveis para a área de

Recursos Humanos.



• Preocupações ou dificuldades apresentadas:

• Necessário o desenvolvimento da cultura sobre esta

funcionalidade na Empresa

• Fatores financeiros e visão da empresa em relação à

priorização desse investimento

• Tempo e treinamento dos envolvidos no processo

• Na prática ainda não consegue utilizar plenamente as

tecnologias disponíveis

• Concorrência com as necessidades das demais áreas da

organização.

Big Data



• 19% pretendem investir nesses sistemas a partir de 2016.

Sistemas em Cloud

• 19% das empresas investem

em sistemas em Cloud

(computação em nuvem)

para a área de Recursos

Humanos.



• Preocupações ou dificuldades apresentadas :

• Fatores financeiros e visão da empresa em relação à

priorização desse investimento

• Falta melhor conhecimento sobre o tema. É voz corrente

que é algo ainda não adotado pelo segmento em que a

empresa atua.

Sistemas em Cloud
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