
Trabalhar no interior
não é para todo mundo
Oportunidades aumentam, mas especialistas alertam que mudança de
metrópole para pequena cidade pode esbarrar em ‘choque cultural’

● A lista das cem melhores em-
presas para trabalhar na Améri-
ca Latina é publicada desde
2004 pelo Instituto Great Place
to Work. De acordo com o levan-
tamento, apenas nove compa-
nhias foram incluídas na lista em
todas as sete edições. Por apre-
sentarem qualidade consistente
de trabalho, as empresas são
consideradas “campeãs de con-
fiança” pelo instituto.

Entre as nove companhias lati-
no-americanas mais confiáveis,
quatro são brasileiras: FedEx Bra-
sil, Microsoft Brasil, Magazine

Luiza e a fabricante de portas
Pormade. Para Hermine Schrei-
ner, diretora de recursos huma-
nos da indústria de União da Vitó-
ria, no Paraná, a relação de longo
prazo construída com os funcio-
nários é elemento chave para
que a confiança se mantenha fir-
me ao longo dos anos. “Vamos
além do funcionário. Trabalha-
mos também a família”, diz a exe-
cutiva.

Buscar o contato com a família
foi uma forma de evitar que o em-
pregado da empresa vivesse um
“choque cultural” dentro de ca-
sa. “Percebemos, inicialmente,
que o funcionário tinha acesso a
treinamentos e a novas informa-
ções, enquanto a mulher ou o
marido ficava em casa, sem chan-
ce de mudar.”

Em 1994, a Pormade abriu sua
escola de nível médio – que fun-
ciona até hoje, com 49 alunos – e
estendeu a formação de seus
funcionários a áreas “comple-
mentares”, com cursos de ginás-
tica, artesanato e programas de
lazer. Essas atividades aos pou-
cos foram estendidas para cônju-
ges e filhos dos funcionários.

Segundo a executiva, foi a ma-
neira que a companhia encontrou
de proporcionar acesso a ativida-
des não necessariamente dispo-
níveis em pequenos municípios.
“Fizemos também uma parceria
com o Sebrae (serviço de apoio a
microempresas), para que as
pessoas usem o que aprenderam
nos cursos profissionalizantes
para empreender e abrir peque-
nos negócios”, explica.

MAIRA HABIMORAD
SÓCIA-DIRETORA DA DMRH
“O insucesso (na contratação de
um executivo) é custoso para a
empresa, que investe muito no
profissional nos primeiros meses
de trabalho.”

● Armadilha
Fernando Scheller

Trocar o trânsito engarrafado
pela caminhada até o traba-
lho. A preocupação constante
pela possibilidade de os filhos
brincarem na rua. O almoço
apressado no restaurante por
duas horas com a família no
meio do dia. Embora a escolha
entre o estresse e a tranquili-
dade pareça óbvia, a realidade
mostra que a transição profis-
sional de uma metrópole para
uma pequena cidade não é pa-
ra todo mundo.

Com o crescimento da econo-
mia, empresas de fora dos gran-
des centros oferecem oportuni-
dades para profissionais qualifi-
cados trabalharem em ambien-
tes que priorizam o bem-estar e
o espírito de equipe. Entre 17 em-
presas brasileiras na lista das

cem melhores para trabalhar na
América Latina em 2010 pelo Ins-
tituto Great Place to Work, es-
tão a Unimed Missões, de Santo
Ângelo (RS), e a Pormade, de
União da Vitória (PR). A primei-
ra é uma cooperativa médica
com 150 funcionários que vai
contratar pelo menos cem no-
vos empregados por causa da
inauguração de seu primeiro hos-
pital. Já a Pormade fabrica por-

tas decorativas para o mercado
de construção civil. Ainda este
ano, a companhia elevará seu qua-
dro de 350 para 500 funcionários.

Adaptação. Localizadas em ci-
dades com menos de cem mil ha-
bitantes, a Unimed Missões e a
Pormade oferecem a tranquilida-
de que executivos de São Paulo e
do Rio de Janeiro dizem buscar.
Quando a mudança se torna rea-
lidade, porém, a adaptação pode
ser difícil. Segundo a diretora do
grupo de gestão de carreiras
DMRH, Maria Habimorad,
atrair o talento criado no grande
centro não é suficiente, pois a ta-
xa de fracasso deste tipo de “in-
tercâmbio” costuma ser alta. “A
mudança costuma ser melhor
quando o funcionário já morou
em cidades de médio porte.”

Para a especialista, o perfil do

profissional disposto a trocar a
cidade grande pelo interior é es-
pecífico: são executivos de mais
de 35 anos, com filhos. “A dispo-
nibilidade dos mais jovens, a ge-
ração ‘y’, é menor. É um compor-
tamento bem diferente da gera-
ção anterior, que viveu um mo-
mento de escassez maior de em-
prego”, afirma Maira.

Intercâmbio frustrado. A dire-
tora de recursos humanos da
Pormade, Hermine Schreiner,
conta que a empresa contratou
um executivo de São Paulo para
trabalhar em União da Vitória,
cidade de 53 mil habitantes a 250
quilômetros de Curitiba. Segun-
do ela, a mulher do executivo
não se adaptou à cidade, e ele pe-
diu demissão em poucos meses.
A experiência fez a empresa de-
sistir de “importar” talentos de
grandes centros. “Temos profis-
sionais bem preparados (para a
matriz). Estamos abrindo vagas
na área comercial em São Paulo.
Vamos buscar os paulistas, que
já conhecem bem o mercado.”

A presença da Unimed Mis-
sões na lista das melhores para
trabalhar atrai a curiosidade de
profissionais de outros merca-
dos. “Recebemos currículos de
Porto Alegre, São Paulo e Rio”,
diz a secretária de qualidade da
companhia, Daiane Caetano Lei-
te. A empresa ainda não trouxe

funcionários vindos de grandes
centros, mas isso pode mudar
com a abertura das cem novas
vagas. Por enquanto, segundo
Daiane, o único profissional de
“cidade grande” que a Unimed

Missões trouxe para Santo Ânge-
lo, município de 75 mil habitan-
tes a 430 quilômetros da capital
gaúcha, foi um gerente de Lajea-
do, região metropolitana de Por-
to Alegre.

Carreiras

Fabricante de
portas está entre as
‘mais confiáveis’
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AGENDA DE
CURSOS

ST PARA COSMÉTICOS, PERFUMARIA, HIGIENE PESSOAL E TOUCADOR
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária,
pelo Despacho SE Confaz 344/10, deu publicidade ao Protocolo ICMS
77/10, que dispõe sobre a adesão do Estado do Paraná aos Protocolos
ICMS 98/09 e 78/10, que altera o mencionado Protocolo ICMS 98/09,
que disciplina a substituição tributária nas operações com cosméti-
cos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador.

OPÇÃO PELO RTT É VÁLIDA SOMENTE NOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2008 
E 2009 
O Regime Tributário de Transição de que trata a Lei 11.941/09 é opta-
tivo tão-somente nos anos-calendário de 2008 e 2009, sendo vedada
a aplicação do regime em um único ano-calendário. A opção deve ser
manifestada,de forma irretratável,na DIPJ 2009,sendo que,na hipóte-
se de início de atividades em 2009, a opção se manifesta na DIPJ 2010.

ICMS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária
deu publicidade ao Ato Cotepe/ICMS 6/10, dispondo sobre as espe-
cificações técnicas de formulários de segurança e procedimentos
relativos a estes formulários, conforme disposto no Convênio ICMS
96/09. Referido Convênio dispõe sobre a fabricação, a distribuição e
a aquisição de papéis com dispositivos de segurança para a impres-
são de documentos fiscais, produzindo efeitos a partir de 1º.07.10.

DICAS&NOTAS Fonte: IOB | www.iob.com.br

Assistente Fiscal 27, 28 e 29 de abril, das 
9h às 18h

Introdução à Contabilidade 30 de abril, das 9h às 18h

Atendimento ao Fisco e Defesa do Contribuinte em 
Autuação Fiscal 27 de abril, das 9h às 18h

LALUR 27 de abril, das 9h às 18hOs grandes transtornos ocasionados pelo
crescente aumento do número de obri-
gações exigidas, o acúmulo de venci-

mentos próximos ou concomitantes, além das
frequentes falhas e instabilidades apresenta-
das pelos sistemas de transmissão de docu-
mentos aos fiscos foram pauta de reunião na
semana passada, em Brasília, entre o secretário
da Receita Federal, Otacílio Dantas Cartaxo, o
SESCON-SP, as entidades contábeis e ainda ou-
tras lideranças do Fórum Permanente em Defe-
sa do Empreendedor.
Ao entregar um mapeamento de todas as obri-
gações do ano-calendário nos âmbitos muni-
cipal, estadual e federal, o presidente do Sin-
dicato, José Maria Chapina Alcazar, ressaltou a
necessidade de flexibilização da agenda e ainda
das penalidades. “Os profissionais e as organi-

APortaria nº 1.510/09, do Ministério do Trabalho e Emprego, entrará
em vigor na sua totalidade em agosto próximo, com a promessa
de trazer mais ônus para o empreendedorismo brasileiro ao esta-

belecer novas regras para a utilização do ponto eletrônico.
Entre outras medidas abusivas, a nova lei obriga as empresas a manter
equipamento com capacidade de funcionamento de 1.440 horas ininter-
ruptas em casos de falta de energia e a disponibilizar impressora de uso
exclusivo com qualidade para imprimir material com durabilidade míni-
ma de cinco anos de todas as marcações feitas pelos funcionários.
Em reunião na semana passada entre o SESCON-SP, outras entidades do
Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor e o ministro do Traba-
lho e Emprego, Carlos Lupi, o presidente do Sindicato, José Maria Chapi-
na Alcazar, frisou os diversos malefícios dessas novas determinações às
organizações, principalmente, às pequenas. “Os bons empresários estão

Em uma iniciativa inédita, SESCON-SP e entidades congraçadas da contabilidade se unem a outras representações do segmento produtivo brasileiro para 
reivindicar simplificação tributária à Receita Federal 

CLASSE CONTÁBIL E EMPREENDEDORISMO EM BUSCA DE NOVA AGENDA TRIBUTÁRIA

SESCON-SP PLEITEIA MUDANÇAS NO PONTO ELETRÔNICO, HOMOLOGNET E GPS

Em reunião com a RFB, entidades pediram descentralização dos prazos e 
ajustes nos sistemas

zações contábeis representam cerca de 95% das
empresas do País, portanto, todo o segmento
empreendedor é prejudicado com a atual siste-
mática”, argumentou.
Cartaxo, acompanhado do secretário executi-
vo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Silas
Santiago, e da coordenadora de sistemas de in-
formação da Receita, Cláudia Andrade, se com-
prometeu a analisar as reivindicações do grupo,
frisando ainda que há previsão de eliminação
de diversas obrigações acessórias e também de
correção das ferramentas de recepção de docu-
mentos.“Esse diálogo com o segmento contábil
é muito importante para o aprimoramento da
relação com o contribuinte”, disse.
O setor contábil foi representado na reunião,
além do SESCON-SP, por lideranças da FENA-
CON, CFC, CRC SP, Ibracon e Fecontesp. Pelo em-

preendedorismo estiveram também ACSP, OAB
SP, OAB Conselho Federal, Facesp, ABO, SINSTAL,
SINDHOSP, CACB, SETCESP e SINFAC-SP.
O SESCON-SP foi representado ainda por Sergio
Approbato Machado Jr e Márcio Shimomoto, e
a AESCON-SP por Salvador Strazzeri, Humberto
Batella e Wilson Gimenez Jr.

sendo igualados aos maus, pois as regras estão sendo feitas pela exce-
ção”, argumentou ele.
Um pouco mais cedo, o grupo debateu o tema com o deputado federal
Sandro Mabel, que informou a existência de um grupo de trabalho forma-
do por algumas instituições para a busca por alternativas para a questão.
“O empreendedorismo deve elaborar uma proposta sobre o ponto eletrôni-
co”, disse o parlamentar, convidando o Fórum a participar dessa tarefa.
No encontro com o ministro do Trabalho, o SESCON-SP também reafir-
mou outros pleitos da entidade, como a necessidade de correção de in-
consistências do Homolognet, sistema que visa a realização de cálculo de
rescisão de contrato de trabalho pela internet, e ainda a incompatibilida-
de relativa aos prazos da GPS, já que as empresas têm até o dia 20 de cada
mês para fazer o recolhimento, no entanto, devem entregar uma cópia do
pagamento da guia ao sindicato profissional até o dia 10.

Expansão. ‘Buscamos paulistas’, diz a diretora da Pormade
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