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Onboarding 
estratégico pode 

definir futuro do RH

Nos últimos anos 
o assunto de 
Onboarding está 
sendo amplamente 
debatido e aplicado 
nos processos que 
envolvem a integração 
de novos funcionários, 
desde o processo de 
recrutamento

Apesar da notória 
evolução, sua adoção 
ainda é tímida, e isso 

se deve, em grande parte, 
a dificuldades em medir a 
efetividade dos processos. 
Seria redundante dizer, 
diante do cenário atual, que 
a solução é que as empresas 
invistam o mesmo tempo 
gasto na contratação, tam-
bém na integração, já que 
ambas as etapas estão inter-
ligadas e devem fazer parte 
do mesmo planejamento. 

Uma pesquisa realizada 
pela Glassdoor revela que 
um onboarding estratégico 
pode melhorar em até 82% a 
retenção dos funcionários e 
em até 70% a produtividade, 
além de melhorar a integra-
ção social, performance e 
comportamento pautados 
na cultura organizacional 
da empresa. Mas, apesar dos 
benefícios, segundo uma 
outra pesquisa de opinião, 
apenas 12% dos funcioná-
rios acreditam que sua em-
presa tenha um programa 
de integração eficiente para 
novos contratados. 

Isso porque mais da me-
tade delas estão focadas 
em processos e papéis e 
se consideram satisfeitas 
e seguras ao simplesmente 
seguir a legislação. Mesmo 
aquelas que dizem adotar 
o Onboarding, raramente 
ultrapassam a primeira 
semana. 
	 •	Planejamento inicial 

- Uma das principais 
dificuldades apontadas 
pelos especialistas é 
a capacidade de me-
dir o retorno sobre o 
investimento. Como 
saber se o programa de 
Onboarding realmente 
trouxe benefícios, como 
e quando aplicar a inicia-
tiva, definir prioridades 
e responsabilidades, 
além da falta de recursos 
suficientes são algumas 
das alegações que impe-
dem essa continuidade. 

  Em primeiro lugar, é 
preciso esclarecer que 
o Onboarding é um con-
ceito, não uma solução, 
embora hoje seja quase 
impossível fazê-lo sem 
o auxílio da tecnologia. 
Sendo assim, o primeiro 
passo não necessita de 
nenhum investimento, 
mas apenas de uma vi-
são holística do negócio 
e o entendimento de 
que o capital humano 
já é, por si só, o maior 
dos investimentos, mas 
que, como qualquer 
aquisição, precisa ser 
bem utilizado e tratado. 

  O Onboarding não deve 
começar no primeiro 
dia de trabalho do novo 
colaborador, mas desde 
o início do processo 
seletivo e atração de 
talentos. Nessa etapa, 

que começa a partir do 
anúncio da vaga, é pos-
sível enfatizar a cultura 
e os valores da empresa, 
bem como os desafios da 
oportunidade. 

  Não existe um prazo 
estabelecido para a 
duração desse acompa-
nhamento, mas é certo 
que deve perdurar, pelo 
menos, pelos primeiros 
90 dias, mesmo porque 
são nos primeiros 45 
dias que acontecem 
22% da rotatividade nas 
empresas. 

  A responsabilidade por 
essa imersão, no entan-
to, não é exclusividade 
do departamento de RH. 
Apesar de este ser o 
setor responsável pelas 
iniciativas e a implan-
tação das ferramentas 
necessárias, todas as 
áreas devem estar igual-
mente alinhadas. Assim, 
o gestor da área para a 
qual o funcionário irá 
se reportar, bem como 
colegas de equipe po-
dem e devem participar 
desse processo, não 
apenas com as tarefas 
condizentes ao trabalho, 
mas com a adaptação e 
engajamento social. 

 •	Retorno	 sobre	 o	 in-
vestimento	-	Falando 
agora do retorno sobre 
o investimento, hoje o 
calcanhar de aquiles das 
organizações quando 
se trata de qualquer 
tipo de aplicação, são 
diversas as formas de se 
perceber as vantagens 
e os benefícios de um 
programa desse tipo 
realmente implantado e 
acompanhado de forma 
contínua. Um estudo do 
Instituto do Capital Hu-
mano (HCI) revela que 
as empresas que reali-
zam um mau embarque 
ou, em tradução livre, 
um onboarding ruim, 
falham na tentativa de 
reter talentos em 50% 
das vezes. 

  Muito além do descon-
tentamento do colabo-
rador, existem os preju-
ízos ao próprio negócio, 
já que a alta rotatividade 
ou a baixa produtividade 
atrasa qualquer planeja-
mento. As ferramentas 
de onboarding desem-
penham um papel re-
levante ao automatizar, 
registrar e avaliar cada 
etapa, dando ao gestor 
mais tempo para assun-
tos estratégicos bem 
como possibilitando 
mensurar a efetividade 
da iniciativa. 

A modernização do RH 
não envolve apenas as 
tarefas operacionais do de-
partamento, mas a gestão 
de competências e com-
portamentos inerentes ao 
capital humano. Assim, o 
que se espera da competi-
tividade do mercado é que 
as empresas enxerguem 
nos colaboradores um novo 
cliente, que precisa ser 
cuidado e lapidado durante 
toda sua jornada. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDERSON FLORENCIO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/11/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vangevaldo Florencio da Silva e de Francisca 
dos Santos Silva. A pretendente: MARIA SHEILA VIEIRA DE SOUSA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/06/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Paulino de Sousa e 
de Esmeralda Vieira da Silva Sousa.

O pretendente: ISAQUE PEREIRA NASCIMENTO, profissão: operador de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 02/09/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Jesus Nascimento 
e de Ana Cristina Pereira Nascimento. A pretendente: DOMINGAS NICOLAU DA CRUZ, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibirapoã, BA, data-nascimento: 
14/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Teixeira 
da Cruz e de Maria Benta Nicolau.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ VICENTE, profissão: auxiliar operacional, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 07/04/1982, residente e 
domiciliado em Barueri, SP, filho de Abimair Vicente. A pretendente: ALINE BARBOSA 
DA SILVA, profissão: servente de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Caxias do Sul, RS, data-nascimento: 16/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonir Tavares da Silva e de Renata Ribeiro Barbosa.

O pretendente: CARLOS VLADIMIR VALLEJOS CALDERON, profissão: costureiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em La Paz, Província de Omasuyos, Achacachi, na 
Bolívia, data-nascimento: 10/07/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Cleto Vallejos Chura e de Justina Calderon Layme. A pretendente: MAIARA 
DE OLIVEIRA LEM, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antoninho Marcilio Lem e de Maria Valmira de Jesus Oliveira.

O pretendente: FABIO OLIVEIRA DE FARIA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 18/07/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingos de Faria e de Maria 
Aparecida Oliveira de Faria. A pretendente: TATIANA MARTINS DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 
04/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Renato 
da Silva e de Marli Pereira Martins da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE SOUSA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Poço Redondo, SE, data-nascimento: 21/04/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves de Sousa e de Maria de Lourdes Farias. A 
pretendente: FRANCIMAR ALVES DA SILVA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Floresta, PE, data-nascimento: 30/07/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves da Silva e de Aldenôra Amalia da Silva.

O pretendente: MANOEL ALVES DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: em Cordeiros, BA, data-nascimento: 27/12/1983, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Filadelfo Alves da Silva e de Maria de Jesus Silva. A pretendente: 
IVANETE APOLUNÁRIO DA SILVA, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Piripá, BA, data-nascimento: 10/06/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Braulino Apolunário da Silva e de Iraci de Jesus Silva.

O pretendente: GLEYDSON REZENDE LIMA, profissão: professor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/10/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mario Dinis Lima e de Givoneide Josefa de Rezende Lima. A preten-
dente: RADHARANI CRISTINA FERREIRA NAVARRO, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/03/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Navarro e de Gislene Ferreira Navarro.

O pretendente: PAULO SÉRGIO PELIZARI, profissão: atendente bilíngue, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/09/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Pelizari e de Maria José Fernandes Pelizari. 
A pretendente: DANIELE GONÇALVES LINS, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 21/08/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademilton Oliveira Lins e de Abelicia Gonçalves Silva.
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O pretendente: EDUARDO GAMARELLE SOARES DE CARVALHO, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 13/06/1994, empresário, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Soares de Carvalho e de Benedita 
Gamarelle; A pretendente: YANCA IDALINO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/01/1996, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Ascelino da Silva Neto e de Marilene 
Idalino da Silva.

O pretendente: DIOGO WILLIAM SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/10/1997, operador de tele atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Severino Ferreira e de Thais Aparecida dos 
Santos Oliveira; A pretendente: INGREED DE OLIVEIRA SANTOS, brasileira, divorci-
ada, nascida aos 09/01/1990, auxiliar de produção, natural de Salvador - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Julio Cezar Santos e de Maria Rosely Ferreira 
de Oliveira Santos.

O pretendente: EVANEI DE JESUS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/06/1979, motorista, natural de Jitaúna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Eliezer Souza Santos e de Luzia Policarpo de Jesus; A pretendente: JOELIA 
JERONIMO DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 30/04/1981, cozinheira, natural 
de Jitaúna - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rufino Jeronimo do 
Nascimento e de Nivalda Maria de Jesus.

O pretendente: ELIVELTON DOS REIS GUILHERME SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 19/09/1993, ajudante de marcenaria, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Givaldo Guilhermino da Silva e de Edeene 
dos Reis; A pretendente: JOICIMARA SANTIAGO DO PRADO, brasileira, soltei-
ra, nascida aos 09/08/1980, auxiliar de limpeza, natural de Itabuna - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antônio Carlos do Prado e de Adeides 
Goveia Santiago.

O pretendente: MÁICON CERQUEIRA BISPO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/12/1994, atendente, natural de São Félix - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gilson Correia Bispo e de Marcia da Silva Cerqueira; A pretendente: TAC-
IANA SILVA ARAUJO BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/2000, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Moises 
Araujo Barbosa e de Joana D Arc Silva.

O pretendente: JOSÉ FLORISVALDO DE FARIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/02/1983, operador de máquina, natural de Bezerros - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de João Lucio de Farias e de Severina Cristina de Macêdo Farias; 
A pretendente: MARIA EDIVâNIA DOMINGOS DE LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/09/1983, ajudante de produção, natural de Santana do Cariri - CE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco de Lima e de Maria do Socorro 
Domingos de Lima.

O pretendente: FERNANDO ALVES PAULINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/09/1979, açougueiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Paulino e de Selma Alves Paulino; A pretendente: 
MEIRE LUZ DE PAIVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/06/1984, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Fabiano 
de Paiva e de Edina Pereira Luz de Paiva.

O pretendente: DEOLENO DEOCLÉCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/01/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Deoclecio Joaquim Marcelino da Silva e de Rita Maria de Albuquerque Silva; 
A pretendente: DANIELA NUNES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 18/01/1993, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Francisco de Lima e de Mariza Pereira Nunes de Lima.

O pretendente: GINO CECATO SIMõES COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/01/1990, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Claudio Simões da Costa e de Iolete Cecato Costa; A pretendente: CAR-
OLINE APARECIDA BRITO DO PRADO, brasileira, solteira, nascida aos 16/10/1994, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Aldemir Cezar do Prado e de Vera Lucia de Brito.

O empresário bilionário Elon Musk, 
presidente da Tesla e da SpaceX, re-
velou neste final de semana durante 
o programa “Saturday Night Live” 
que tem Síndrome de Asperger, uma 
forma de autismo Em seu monólogo 

na abertura do programa, Musk se 
apresentou como a primeira pessoa 
com a síndrome a ser convidada para 
apresentar a atração.

“Estou fazendo história porque sou a 
primeira pessoa com Asperger a dirigir 

o show. Ou, pelo menos, a primeira a 
admitir”, disse o bilionário. Além de 
Musk, outras personalidades já re-
velaram que possuem a Síndrome de 
Asperger, como Bill Gates, Tim Burton, 
Greta Thunberg e Steve Jobs (ANSA).

O escritório Viseu Ad-
vogados tem um nú-
cleo de secondment 

desde 2009. Com a pande-
mia, a banca viu o número 
de advogados alocados mais 
do que dobrar de um ano 
para outro. 

Em março de 2020, quan-
do começaram a surgir 
as primeiras medidas de 
restrição no Brasil para 
enfrentamento da pande-
mia, o escritório tinha 30 
advogados alocados nos 
seus clientes. Nos últimos 
12 meses fizeram mais de 
cem projetos de alocação 
de advogados em regime 
de secondment. Com o 
aumento da demanda, a 
banca pretende investir em 
tecnologia e na contratação 
de pessoas para recrutar 
e gerir os advogados alo-
cados.

Gustavo Viseu, sócio fun-
dador do escritório, avalia 
que o crescimento do se-

Com o trabalho remoto, os departamentos jurídicos tem preferido 
advogados dedicados ao time para atender 

às demandas internas.

Pandemia fez crescer demanda 
por “secondment jurídico”

No meio jurídico, a prática de alocar advogados de um escritório em departamento jurídicos de empresas 
é conhecida como “secondment”. Desde o início da pandemia, a demanda por esse tipo de serviço tem 
crescido de maneira significativa
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nal de trabalho, um projeto 
específico, uma substituição 
de empregado afastado ou 
durante o período de licença 
maternidade, dentre outras 
diversas situações. 

“Minha equipe de gestão 
tem advogados experientes 
em recrutamento jurídico, 
que entendem as deman-
das dos clientes, conhecem 
muito bem o mercado jurí-
dico, e sabem selecionar o 
profissional certo para cada 
projeto”, diz. Conta que pelo 
fato do Viseu Advogados 
ter se tornado referência 
em secondment, surgiram 
clientes novos, que acaba-
ram demandando serviços 
jurídicos de outras áreas do 
escritório. ”Muitos clientes 
nos procuram pelo second-
ment e acabam contratando 
também a consultoria de 
outras áreas do escritório” 
afirma. Outras informações: 
(www.viseu.com.br).

condment jurídico é uma 
tendência mundial: “com a 
possibilidade do trabalho 
remoto, os departamentos 
jurídicos tem preferido ad-
vogados dedicados ao time 
para atender às demandas 
internas”. Segundo ele, em-
bora o secondment seja uma 
prática antiga de mercado, o 
diferencial do Viseu Advoga-
dos é ter uma área exclusiva 
para selecionar, alocar e 
monitorar os profissionais: 

“provavelmente somos o 
único escritório de advo-
cacia no Brasil que possui 
um núcleo de secondment 
estruturado”, afirma.

A advogada Carla Silvé-
rio, que é sócia do Viseu 
Advogados e responsável 
pelo núcleo de Secondment, 
explica que o objetivo da 
área é atender empresas que 
necessitam de advogados 
por um período determi-
nado, seja para cobrir um 

Elon Musk revela ter Síndrome de Asperger
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