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CONARH ABRH 2012

Melhores práticas e
conceitos de RH para RH

FALTAM

18

DIAS PARA O CONARH ABRH 2012

SECCIONAIS EM AÇÃO

As melhores para trabalhar do Rio

Fotos: Divulgação

evolução nas práticas
de gestão do capital
humano é notória nas
organizações competitivas. Nesse sentido, acentua-se
o papel dos profissionais responsáveis por definir e implementar
políticas que se traduzam em
pessoas mais felizes, produtivas e
comprometidas com os resultados
de seu trabalho. Alguns desses
exemplos estarão no CONARH
ABRH 2012, maior evento latinoamericano de gestão de pessoas,
que a ABRH-Nacional e a ABRHSP realizarão de 13 a 16 de agosto,
no Transamerica Expo Center, na
cidade de São Paulo. Confira, ao
lado, alguns dos executivos de RH
que estarão no palco do evento.

Teatro
para todos

Paulo Faveret, superintendente de RH do BNDES –
Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social. Ele
participa do congresso para
dizer como RH pode criar
valor em uma organização
do setor público.

Carolina Duque, executiva de
Recursos Humanos, já atuou
em empresas como Embraer e
TAM; em 2011, ganhou o
prêmio Revelação em RH da
revista Você RH. Com um
grupo de jovens talentos, ela
vai debater sobre as expectativas da nova geração de RH
em relação a sua carreira.

Carlos Alberto Griner,
diretor executivo de RH da
Suzano Papel e Celulose. Na
palestra Capacitar:
Crescendo de forma sustentável junto com a comunidade, o público conhecerá as
ações de sustentabilidade da
empresa no campo da
capacitação profissional.

No dia 14 de agosto, às
19h40, o CONARH vai
presentear os congressistas
e visitantes da feira com a
peça Passaporte para o
Futuro – Reinventando sua
carreira e os negócios, de
autoria de Benne Catanante e Miguel Filiagi e
interpretação do ator João
Signorelli.
Aberta ao público, a peça,
uma adaptação do livro A
NeoEmpresa, do consultor
César Souza, tem como
objetivo provocar uma
reflexão bem-humorada e
despertar novas ideias para
um profissional desenvolver sua carreira e a vida pessoal com sustentabilidade.
Depois da apresentação, um
painel de debates reunirá
Leyla Nascimento, presidente da ABRH-Nacional;
Luiz Edmundo Prestes
Rosa, diretor de Educação
da associação; o próprio
César Souza; Daniel Castanho, presidente do Grupo
Ânima; e Daniela Sena,
diretora de RH Corporativo
da Embraer.

AS 10 PRIMEIRAS:
1º Radix
2º Losango
3º Man Latin America
4º JW Marriott Rio de Janeiro
5º Chemtech
6º Elo Group
7º Zoom
8º Visagio
9º Endesa Geração
10º H. Strattner

O Centro de Convenções Bolsa de
Valores, na cidade do Rio de
Janeiro, abrigou, no dia 19 de
julho, a quinta edição do prêmio
Melhores Empresas para Trabalhar
no Rio de Janeiro.
Realizada pela ABRH-RJ em
parceria com o Great Place to Work
(GPTW), a premiação teve como
grande vencedora a Radix (veja
boxe), empresa de engenharia e TI,
fundada há apenas dois anos e que,
em 2012, faturou o bicampeonato.

Delmas Penteado, diretor de
Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas
da Solví. Juntamente
com o consultor João Cox,
Penteado vai abordar a
experiência da companhia no
desenvolvimento de líderes
nos diversos níveis, a
começar pelos estagiários.

“Esse é o resultado de uma combinação de desafios técnicos, de
oportunidades de crescimento e de
uma grande camaradagem entre as
pessoas”, comenta Luiz Rubião,
diretor-presidente da Radix.
Marcelo Cardoso, vicepresidente de Desenvolvimento Organizacional e
Sustentabilidade da Natura.
Os congressistas vão
conhecer sua visão sobre as
organizações como um
ecossistema de relações e o
papel do RH nesse contexto.

Time da Radix comemora a vitória

Para Fábio Ribeiro, presidente da
ABRH-RJ, o mercado de trabalho
passa por uma revolução na qual é
cada vez mais importante cuidar das
pessoas. “Só assim poderemos aproveitar as oportunidades que estão
surgindo pelo bom momento do Rio
de Janeiro. E o que vemos nessas
cinco edições da pesquisa é que as
empresas já compreenderam isso e
estão fazendo da gestão de pessoas
uma de suas prioridades”, assinalou.
A pesquisa conta com um processo
de avaliação composto de três
etapas: a visão que os funcionários
têm do relacionamento com o líder
imediato, com o seu trabalho e com
seus pares.
• Fórum de Universidade
No dia 14 de agosto, Luiz Rubião,
da Radix, estará no CONARH para
participar do inédito Fórum de
Universidade, onde vai relatar a
atuação da empresa junto a instituições de ensino superior para estreitar os laços dos futuros profissionais com o mundo corporativo.

Recorde no prêmio da ABRH-SC
Também na quinta edição, a versão catarinense do Prêmio Ser Humano
encerrou as inscrições registrando um total de 58 trabalhos participantes, um aumento de 70% na comparação com 2011. Em outubro, a
ABRH-SC vai divulgar os vencedores; já a festa de premiação acontecerá no dia 9 de novembro, em Florianópolis.
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