Gestão de Pessoas
Recursos Humanos - Empregos - Cursos - Dicas
RH-RIO em maio
Nos dias 15 e 16 de maio, os
profissionais de gestão de
pessoas vão estar no RH-RIO.
Reserve já o seu stand e venha
fazer novos negócios e divulgar
a sua empresa no Congresso
Estadual de RH. Informações:
(21) 2277-7755.

Design Thinking
Garanta logo a sua vaga no
curso de Design Thinking, que
acontecerá em 14 e 21 de
março. Venha aprender a aplicar
essa metodologia no ambiente
corporativo. Inscrições pelo
www.abrhrj.org.br.

Encontro marcado
Será no dia 28 de fevereiro, no
auditório da ABRH-RJ, a 1ª
reunião do ano do grupo Nova
GeRHação. Venha ampliar seu
networking e debater sobre
recrutamento e seleção. Saiba
mais pelo (21) 2277-7750.

Fórum da Previdência
A reforma da previdência e a
importância da aposentadoria
complementar serão o foco do
fórum que a ABRH-RJ e a
Capemisa promoverão em 16 de
março. Saiba mais pelo
www.abrhrj.org.br.

Técnicas de negociação
Estão abertas as inscrições para
o Curso de Especialização em
Negociação, que vai capacitar o
público no método Newgotiation.
As aulas serão em 26 e 28 de
março, das 9h às 18h. Mais
informações no site.
Presidente da Diretoria Executiva

Paulo Sardinha

Crédito para pessoa física deve crescer
em até 12% em 2018
Para presidente da Acrefi, o brasileiro aprendeu a administrar melhor o seu dinheiro
Queda do pessimismo em relação à
situação do país e melhora na percepção de
que o desemprego não vai aumentar estão
entre os destaques da última pesquisa que a
Associação Nacional das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento
(Acrefi) realiza para monitorar as expectativas
e impressões da população brasileira em
relação à economia. Para o presidente da
Acrefi, Hilgo Gonçalves, o brasileiro começa a
visualizar um cenário mais favorável e
aprendeu com a crise a administrar melhor as
suas finanças.
Quais foram as principais conclusões da
última pesquisa da Acrefi sobre as
expectativas da população?
A 10ª edição da pesquisa Perspectivas
(disponível no site www.acrefi.org.br) revelou
aumento do otimismo em relação ao
crescimento do país e até em relação ao
emprego a percepção melhorou: 38% acham
que o desemprego não aumentará mais nos
próximos meses, maior índice desde que o
levantamento começou a ser realizado. Outro
dado que aponta que o humor dos brasileiros
melhorou foi a porcentagem de 29% referente
aos que preveem a recuperação da situação
econômica do Brasil.
Há a uma projeção de crescimento de
financiamentos em 2018?
Estimamos que o crédito com recursos
livres para pessoa física crescerá algo entre 7
e 12%, em 2018.
O brasileiro está sabendo administrar
melhor suas finanças?
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A recessão econômica e seus efeitos
ampliaram o interesse por educação
financeira, gestão orçamentária e de
consumo mais consciente, ou seja, pelo bom
uso do dinheiro.
As empresas deveriam orientar os
colaboradores sobre planejamento
financeiro?
Seria importante que as empresas
estimulassem os seus colaboradores a
pensarem no seu planejamento financeiro. A
saúde financeira da pessoa impacta no

Para Hilgo Gonçalves, os RHs devem
orientar sobre planejamento financeiro
desempenho do trabalho. Um colaborador
que está com a sua situação financeira
programada, seguramente se engaja ainda
mais na missão da empresa, trabalha mais
feliz, tem um relacionamento melhor com os
colegas, com os familiares, e, logo, aumenta a
sua produtividade. Por isso, as áreas de RH
deveriam debater o tema e avaliar como agir
da melhor forma possível, respeitando, é
claro, a privacidade do colaborador.
Como a empresa deveria agir?
Existem inúmeras iniciativas sobre
educação financeira que podem apoiar as
empresas. Um exemplo é a do Banco Central
do Brasil, que pode ser acessada no site:
www.cidadaniafinanceira.bcb.gov.br, que
disponibiliza um farto material sobre o tema,
inclusive cursos on-line de fácil entendimento
sobre o bom uso do dinheiro. Outras delas é o
site www.vidaedinheiro.gov.br, do comitê
nacional de Educação Financeira, que dispõe
de conteúdo didático e apresenta a
programação da Semana de Educação
Financeira, realizada anualmente em maio,
em todo o país, já na quinta edição.

