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Alguns programas 
do RH, dentre as 
vertentes Evoluirh 
e Reconhecerh, 
o colaborador 
FIEC é atualizado 
e adaptado 
para aprimorar 
novas práticas 
ao mercado de 
trabalho, além de 
ter a oportunidade 
de crescer 
profissionalmente 
dentro da própria 
instituição.
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Em 2018, fui transferido 
para o SENAI Jacarecanga. 
Lá, pudemos realizar um 
trabalho de reestruturação 
e melhoria de processos 
e resultados. No início de 
2020, tive a oportunidade 
de assumir a Gerência do 
SENAI Maracanaú, onde 
estou hoje sendo desafiado 
diariamente, porém com o 
apoio e a dedicação de uma 
equipe incrível”

Dennes Landim, gerente do SENAI 
Maracanaú

é um mundo de possibilidades e 
aprendizado. A Federação sempre 
teve um olhar interno para os ta-
lentos da casa, e isso me possibili-
tou muitas oportunidades de cres-
cimento, fruto do reconhecimento 
do meu trabalho e dos meus resul-
tados. Sempre compartilho com a 
equipe que as oportunidades apa-
recem para quem está aberto e tem 
suas entregas alinhadas com os ob-
jetivos da instituição ”,  relata.

Dennes já foi agente, assistente, 
analista e coordenador administra-
tivo. “Só construímos resultados se 
fizermos isso, por meio do trabalho 
em equipe. Em 2018, fui transferido 
para o SENAI Jacarecanga. Lá, pu-
demos realizar um trabalho de re-
estruturação e melhoria de proces-
sos e resultados. No início de 2020, 
tive a oportunidade de assumir a 
Gerência do SENAI Maracanaú, 
onde estou hoje sendo desafiado 
diariamente, porém com o apoio e 
a dedicação de uma equipe incrí-
vel”, comemora.
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Manuela Serpa

Jornalista do Sistema FIEC

mcserpa@sfiec.org.br

I númeras pesquisas apontam 
que a falta de reconhecimento 
está entre as principais causas 
de desmotivação no ambien-

te de trabalho. Desinteresse, pro-
crastinação, conflitos constantes, 
improdutividade; esses são alguns 
dos sintomas. Conseguir discernir 
e identificar essas características 
demonstradas pelos colaboradores, 
pode ser fundamental para evitar 
problemas de produtividade e de-
sencorajamento em uma instituição.

A Gerência de Recursos Humanos 
do Sistema FIEC, ciente desses pro-
blemas próprios do mundo corpora-
tivo, percebe e trabalha para que seu 
colaborador usufrua de um plano de 
carreiras na Federação, desenvolvido 
dentro do ‘RH com Você’, um progra-
ma, dividido em vertentes, que resulta 
na qualidade de vida e no bem-estar 
dos colaboradores, e engloba ações, 

práticas e projetos do RH voltados para 
a gestão de pessoas de toda a FIEC.

Dentre as vertentes Evoluirh e 
Reconhecerh, o colaborador FIEC 
é atualizado e adaptado para apri-
morar novas práticas ao mercado 
de trabalho, além de ter a oportuni-
dade de crescer profissionalmente 
dentro da própria instituição.

“Nossos colaboradores são con-
tinuamente incentivados a buscar o 
aprimoramento das competências 
técnicas e comportamentais, e do 
aumento de sua escolaridade, por 
meio dos programas de desenvolvi-
mento corporativo, que fomentam e 
enriquecem seu currículo profissio-
nal, preparando-os para as diversas 
oportunidades e negócios em que 
atuamos”, afirma Rita Mara Oliveira, 
analista de Recursos Humanos II.

Muitos profissionais já ascen-
deram profissionalmente com as 
ações internas meritocráticas do 
Sistema FIEC. É o caso do gerente 
do SENAI Maracanaú, Dennes Lan-
dim. “Eu digo sempre que a FIEC 
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Nossos colaboradores são 
continuamente incentivados 
a buscar o aprimoramento 
das competências técnicas 
e comportamentais, e do 
aumento de sua escolaridade, 
por meio dos programas de 
desenvolvimento corporativo, 
que fomentam e enriquecem 
seu currículo profissional, 
preparando-os para as 
diversas oportunidades e 
negócios em que atuamos”

Rita Mara Oliveira, analista de Recursos 
Humanos II

20 | @sistemafiec  @sistemafiec | 21




