RH PART TIME

PHP2

O Gerente de RH Part Time é um profissional experiente com o propósito de fornecer soluções
eficazes através da elaboração e implementação de projetos específicos e sob medida em RH. Esse
profissional usa de sua experiência para atuar e atingir resultados em RH, agregando valor ao negócio
na entrega de projetos e transferência de conhecimentos. É um profissional sênior atuando
interinamente na estrutura da empresa, gerenciando seu RH.

O PHP2 é uma ferramenta para avaliação on-line, acessível e 100% adaptada a realidade brasileira.
A plataforma PHP2 é um assessement aprimorado oferecido pela Thompson desde 1998.

PROGRAMA DE COMPLIANCE
A Thompson criou a metodologia GRC (Gestão, Risco e Compliance) que acompanhada de um
aplicativo da tecnologia SAAS (Software as a Service), executa o planejamento de gestão, mapeamento
e classificação dos riscos, monitoramento das transações, identificação de evidências de que as regras
são seguidas e o rastreamento das transações. A THOMPSON desenvolve um projeto de consultoria
“turn-key” (virando a chave), onde a empresa cliente recebe as mudanças, estuda, implementa e
executa.

TRANSITION MANAGEMENT
Projetos de Transition Management são executados em período de transição e visam mudanças
no rumo das empresas a partir da experiência de profissionais overqualified. Esses profissionais entram
na empresa por um período definido, com metas claras a serem atingidas durante a sua gestão
temporária e com o compromisso de colocar seu sucessor.
A parceria entre M. Stortti, Thompson e X-PM veio para enfrentar esses desafios, oferecendo
soluções de gerenciamento intermediário e de transição para as empresas. Nosso banco de talentos é
único, formado por executivos acima de média, referendados pelo mercado, capazes de garantir a
melhor transição organizacional.

PAGE - TREINAMENTO IN COMPANY
O Programa PAGE foi desenvolvido para utilizar todas as técnicas modernas de gestão que estão
sendo utilizados nas empresas de “start-up” diretamente na sua empresa. O objetivo é sintetizar
tudo o que existe de mais moderno em termos de gestão empresarial em um breve período de tempo.
Durante o programa, será possível aplicar os ensinamentos na empresa, identificando quais são as reais
necessidades de mudança.

É um produto de fácil compreensão que pode ser aplicado individualmente ou em equipe.
Relatórios distintos são apresentados a partir de uma mesma avaliação para atender às diferentes
necessidades na gestão de pessoas.
É uma forma eficaz de agilizar a seleção de profissionais, estruturar plano de desenvolvimento
individual e planos de sucessão, com base nas propensões de habilidades que melhor se adequam ao
cargo e carreira. É o recurso ideal para avaliar o quanto os profissionais estão prontos para o que a
empresa espera deles.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O segredo das corporações de sucesso sustentável no longo prazo está no gerenciamento de
performance e o monitoramento constante de seus times. Nossa metodologia foca em desempenho e
competências, definindo metas para cada pessoa que possam ser quantificadas e acompanhadas
mensalmente.
Identificar competências, habilidades e atitudes necessárias para o futuro e ter a capacidade de
administrar essa transição é o desafio para as empresas na era digital.

Responsável pela Unidade
RONALD GRECO
Administrador de Empresas pela UFRGS, MBA em Finanças Empresariais pela FGV, formação em
Gestão Empresarial pelo CEPA/UFRGS, formação em Relações Trabalhistas e Sindicais – Johnson
Controls e SINMETAL.
Professor do curso de Administração de Empresas na UFRGS, Conselheiro do SESI Gravataí-RS,
membro da Comissão de Negociação Sindical do SINMETAL, Avaliador do Prêmio Top Ser Humano da
ABRH-RS.
Executivo de RH com mais de 25 anos de experiência nos segmentos automotivo e de serviços,
sólida experiência em mudança organizacional, gerenciamento e construção de equipes,
desenvolvimento e implementação de programas de treinamento, seleção, remuneração, negociação,
comunicação e segurança do trabalho.

