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 Criado em 2009 pela 
ABRH-SP, o CORHALE 
– Comitê RH de Apoio Le-
gislativo, hoje braço legis-
lativo da ABRH em todo o 
Brasil, completa seu décimo 
aniversário neste ano, tendo 
como propósito acompanhar 
e influenciar a formação das 
leis que afetam as relações 
trabalhistas. 
 Seus integrantes – pro-
fissionais atuantes na ges-
tão de Recursos Humanos 
–  analisam projetos de lei 
em tramitação nas esfe-
ras legislativas, decretos 
e portarias, e propõem al-
terações ou aditivos por 
meio de Notas Técnicas 
enviadas aos seus autores e 
relatores. Só no ano passa-
do, o CORHALE acompa-
nhou 266 proposições de 
parlamentares originadas 
na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal.
 Além disso, o Comitê, 

por meio da Subcomissão 
Propositiva, apresenta su-
gestões de novos projetos 
em assuntos que deman-
dem regulamentação ou 
mudança para adequação 
à realidade e modernidade 
da economia. Nesta entre-
vista, Carlos Silva (coor-
denador), Inês Restier (se-
cretária) e Wolnei Ferreira 
(um de seus fundadores) 
detalham como funciona o 
CORHALE e por que suas 
atividades têm sido cada 
vez mais relevantes.

 GESTÃO DE PESSOAS 
– Como se deu a evolução 
do Comitê ao longo da dé-
cada?
 WOLNEI FERREIRA 
– Foi um período de cres-
cente aprendizado, de pro-
var que profissionais de 
segmentos diferentes, de 
diferentes perfis, mas ali-
nhados pela convicção de 
propósito, podem chegar a 
conclusões conciliadas vi-
sando à melhoria das rela-
ções e garantias entre em-
prego e trabalho. O grupo 
fortaleceu muito os prin-
cípios que regem nossas 
Notas Técnicas e manifes-
tações, confirmando a pre-
cisão de nossos objetivos.
 GESTÃO DE PESSOAS 
– Qual o perfil dos pro-
fissionais que compõem o 
CORHALE?

 INÊS RESTIER – São 
profissionais vindos das 
áreas empresarial, jurí-
dica, de Recursos Huma-
nos, sindical e comercial. 
Todos de nível superior e 
com base inequívoca em 
boas práticas de gestão 
de pessoas, que é a linha 
central de nossas ações. 
As reuniões presenciais 
do Comitê acontecem, 
no mínimo, uma vez por 
mês, muito embora suas 
atividades se desenvol-
vam diariamente por 
meio da busca e troca de 
informações entre seus  
integrantes, feita por in-
termédio dos meios dis-
poníveis.
GESTÃO DE PESSOAS 
– Como as Notas Téc-
nicas são elaboradas e 
como elas passaram a 
influenciar a posição dos 
autores e relatores dos 
projetos de lei?

Wolnei Ferreira Inês Restier Carlos Silva

CORHALE: 10 anos acompanhando 
e influenciando projetos de lei

 INÊS RESTIER – Nós 
selecionamos os projetos de 
lei impactantes na área de 
gestão de pessoas, origina-
dos na Câmara dos Deputa-
dos ou no Senado Federal, 
para serem analisados via 
on-line por algum membro 
do grupo. Este propõe uma 
manifestação prévia para 
posterior debate e aprova-
ção em reuniões presenciais 
com os demais integrantes 
efetivos do Comitê. A Nota 
Técnica é, então, finalizada 
e enviada aos parlamenta-
res. Vale lembrar que nossas 
Notas Técnicas passaram a 
influenciar a posição dos au-
tores e relatores dos projetos 
de lei devido à seriedade e 
consistência das argumenta-
ções apresentadas, somadas 
ao peso da chancela ABRH.
 GESTÃO DE PESSOAS 
– Com o tempo, o CORHA-
LE passou a propor a reda-
ção de projetos de lei para 
parlamentares por meio da 
Subcomissão Propositiva? 
Quais foram as principais 
propostas e o que foi con-
quistado até agora?
 CARLOS SILVA – A 
Subcomissão Propositiva sur-
giu do próprio aprendizado e 
da expertise na identificação 
das demais necessidades não 
contempladas pelos nossos 
parlamentares. Nesse aspecto 
podemos destacar o projeto 
que prevê a adoção de ne-

gociação centralizada que 
viabilize os Programas de 
Participação nos Lucros em 
empresas com inúmeras fi-
liais, como comércio, merca-
dos, bancos, etc. Outro prevê 
autorização para fechamento 
antecipado do apontamento 
de folha e horas extras, dado 
o prazo necessário. Estamos 
estudando agora alternativas 
para a contratação de pesso-
as com deficiência, entre ou-
tras ideias.
 GESTÃO DE PESSOAS 
– O CORHALE foi ampla-
mente favorável à reforma 
trabalhista. Como o comitê 
entende as críticas que vêm 
sendo feita à lei por ter fa-
cilitado a precarização dos 
contratos de trabalho? 
 WOLNEI FERREIRA 
– O Comitê tem por prin-
cípio ouvir e analisar todo 
o tipo de crítica e, se se 
houver conciliação de seus 
membros, pode apoiar ou 
rebatê-las de maneira es-
tritamente profissional, 
não partidária e/ou políti-
ca. Não entendemos a re-
forma como precarização 
ou fragilização dos contra-
tos de trabalho, dado que 
todos os direitos previstos 
na constituição e leis fo-
ram assegurados. O maior 
trunfo foi a flexibilização 
de alguns instrumentos e 
a maior segurança jurídica 
que a nova lei trouxe.

 GESTÃO DE PESSOAS 
– O que o CORHALE es-
pera do novo parlamento 
no tocante às relações tra-
balhistas?
 CARLOS SILVA – 
Mais seriedade e me-
nos demagogia em suas 
propostas, mais cuidado 
com posicionamentos ex-
tremistas que não visam 
ao crescimento de nosso 
mercado de trabalho e do 
país de maneira geral. A 
geração de empregos e o 
barateamento da mão de 
obra, através de práticas 
saudáveis e criativas, sem 
gerar ainda mais custos 
para o empregador, deve-
riam ser uma constante 
nos projetos de lei. São es-
ses objetivos nobres e res-
ponsáveis que esperamos 
do novo parlamento.

 Para saber mais, acesse 
www.corhale.org.br

 A Regional Campinas da 
ABRH-SP promove, no dia 
27 de março, visita técnica 
às instalações da Klabin, 
localizadas no Distrito In-
dustrial de Jundiaí (SP). Du-
rante a visita, exclusiva para 
associados, os profissionais 
de RH poderão conhecer os 
programas da área de Gente 
& Gestão da empresa, que é 
a maior produtora e exporta-
dora de papéis para embala-
gens do Brasil.

 A ABRH-SP completa 
nesta sexta, 15 de março, 
54 anos. A Associação 
foi fundada em 1965 com 
o nome de APAP – As-
sociação Paulista de Ad-
ministração de Pessoal e, 
ao longo de suas mais de 
cinco décadas, tornou-se 
a entidade mais represen-
tativa dos profissionais de 
Recursos Humanos do es-
tado de São Paulo.

Melhores práticas da Klabin 
 No início deste ano, a 
Klabin foi considerada 
uma das 50 organiza-
ções mais bem avaliadas 
no ranking “As empresas 
mais amadas – Escolha 
dos profissionais” do site 
Love Mondays, plataforma 
que registra avaliações so-
bre o ambiente de trabalho 
das empresas no Brasil.
 As visitas técnicas são 
uma atividade frequente 
da ABRH-SP Campinas 

que proporciona conteúdo 
relevante para os partici-
pantes ao apresentar no-
vas abordagens de traba-
lho que têm trazido bons 
resultados. Já foram feitas 
visitas técnicas a empre-
sas da região como John 
Deere, Unilever, DHL e 
Whirlpool, entre outras.
 Inscrições: 
reg ionalcampinas@
abrhsp.org.br ou (19) 
3294-3307

ABRH-SP: 54 anos
 Desde o início deste sé-
culo, a ABRH-SP atua 
como uma das 22 seccio-
nais da ABRH-Brasil na 
missão de promover o de-
senvolvimento dos profis-
sionais de RH e gestores 
de pessoas por meio de 
eventos, pesquisas e troca 
de experiências. 
 Com o objetivo de contar 
essa história para as gera-
ções futuras, no final do 

ano passado, a ABRH-
SP lançou o livro His-
tórias do RH no Brasil, 
que registra a sua traje-
tória no contexto da cria-
ção e do desenvolvimen-
to da área de Recursos 
Humanos no Brasil. O 
livro pode ser adquirido 
gratuitamente na versão 
digital pelo endereço 
https://rhconecta.abrhsp.
org.br/ebook.


