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DESENVOLVIMENTO

Inscrições para o novo Prêmio
REFORMA TRABALHISTA
Ser Humano estão abertas até 31 de maio Na expectativa

A edição de 2017 é considerada uma nova
premiação: depois de um ano de pesquisas e consultas, a associação realizou
mudanças substanciais a fim de elevar o
PSH ao patamar de mais importante e
consistente prêmio de sua área no Brasil.
Para promover esse upgrade, o prêmio,
que tem como coordenador Luiz Edmundo
Prestes Rosa, diretor de Desenvolvimento
de Pessoas, formou um comitê de
avaliação composto por outros quatro
diretores da ABRH-Brasil.
Entre as principais mudanças, foram
criadas cinco novas modalidades (veja
quadro), definidos novos critérios de
avaliação e restringida a participação aos
vencedores das premiações realizadas
pelas seccionais da ABRH. Com essa
iniciativa, o comitê objetivou dar mais
transparência, objetividade, relevância e
consistência ao prêmio. Confira o que
dizem seus integrantes :
“Particularmente, destaco que a avaliação
dos trabalhos passa a ser muito mais criteriosa e qualitativa, permitindo gerar mais
transparência e justiça, reforçadas pelo
fato de que teremos mais avaliadores. Não
menos importante é que foi feito um
trabalho intenso para reduzir a subjetividade da avaliação, com a máxima objetividade nos indicadores de cada critério. Isso é
fundamental para a banca avaliadora, que
é composta por mais de 40 profissionais
especialistas”, avalia Rogerio Leme (1),
diretor de Tecnologia.
“As inovações são um reflexo das
mudanças que acontecem nos próprios
desafios da área de Recursos Humanos.
Trata-se de uma evolução necessária para
que o prêmio reconheça os projetos e
trabalhos acadêmicos que melhor se
apliquem aos novos contextos organizacionais”, garante Françoise Trapenard
(2), diretora Comercial.
“Com a ABRH-Brasil e as seccionais
alinhadas a um mesmo conjunto de
conceitos essenciais, o prêmio se fortalece nacionalmente e torna mais fácil o

entendimento do porquê de determinado
trabalho ser vencedor”, salienta Jorgete
Leite Lemos (3), diretora de Diversidade.
“São mudanças extremamente relevantes,
que fazem com que os trabalhos tenham
uma qualidade muito elevada, representando efetivamente práticas diferenciadas
de gestão de pessoas, com resultados
efetivos e que podem ser utilizadas como
benchmarking para a comunidade de RH.
Assim, a ABRH contribui para o fortalecimento dos negócios e da gestão de pessoas em nosso país”, completa Danielle
Quintanilha (4), diretora de Projetos.
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om novo conceito, novos critérios e nova estrutura, o Prêmio Ser Humano Oswaldo
Checchia (PSH), criado pela
ABRH-Brasil em 1993 para
destacar e reconhecer as melhores iniciativas do país em gestão de pessoas, terá
as inscrições encerradas em 31 de maio.

Entre protesto, crítica e obstrução, prevaleceu o bom senso e a Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada do último dia
27, a proposta de reforma trabalhista, que
tramita em caráter de urgência. Agora, é a
vez de o Senado analisar e votar o projeto
de lei (PL) 6787/2016 para que siga à
sanção presidencial.

Isso ajustará as condições de trabalho às
possibilidades de cada empresa, trazendo
mais segurança a quem está empregado.
Mas esse processo deverá levar alguns
meses, considerando-se que, se aprovado,
o PL só entrará em vigor de-pois de 120
dias”, diz Wolnei Tadeu Fer-reira, diretor
Jurídico da ABRH-Brasil.

“Temos uma forte expectativa de que a
reforma aproxime trabalhadores e empresas, diretamente ou por meio dos
sindicatos, pois muitos itens poderão ser
negociados através de acordo coletivo.

Na torcida por mais esse avanço, o
CORHALE – Comitê RH de Apoio
Legislativo, braço legislativo da ABRH
no Brasil, destacará o tema em breve
aqui, no Pessoas de ValoRH.

SECCIONAIS EM AÇÃO

Futuro com valor no RS

AS CINCO
MODALIDADES:
• Gestão de Pessoas –
Desenvolvimento: Engloba
cultura organizacional, formação
de líderes, talentos, treinamento,
educação corporativa, avaliação
de desempenho, carreira e
melhoria da saúde.
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• Gestão de Pessoas –
Administração: É voltada à
estrutura organizacional, custos
de pessoas, produtividade, folha
de pagamento, gestão de
remuneração e benefícios.
• Gestão de Pessoas – Sustentabilidade: Contempla ações de
reciclagem, economia de energia e
de emissões, adoção de escola,
integração de imigrantes e outras
iniciativas de diversidade, sempre
sob a liderança de RH e a
mobilização de colaboradores e
voluntários.
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Conheça todas as mudanças e
outras informações pelo site
www.premioserhumano.com.br,
onde também é possível conferir o
regulamento e fazer a inscrição.

Crismeri Corrêa, vice-presidente de
Desenvolvimento Humano e Inovação da
ABRH-RS, diz que o evento traz à luz a
transformação do mercado e das pessoas e
a construção de um futuro melhor.
“Estamos em busca de um resultado para
tangibilizar satisfação juntamente com
lucratividade. Isso representa solidificar
uma mudança que veio para transformar
as relações, a forma de trabalhar e a
maneira de liderar pessoas, construindo
um valor diferenciado”, destaca.

As respostas serão dadas por palestrantes
como Ricardo Guimarães, um dos
maiores especialistas em branding do
país, na palestra A marca que deixamos
para um futuro de valor; Dennison John,
vice-presidente da área de Serviços e
Suporte da SAP Labs Latin America,
com o tema A liderança do mundo
conectado; e Leyla Nascimento, secretária-geral da WFPMA, federação
mundial de RH, e presidente da
FIDAGH, entidade que representa as
associações latino-americanas de RH, no
painel Diálogos sobre ética.
Mais informações:
www.abrhrs.org.br
congregarh@abrhrs.org.br

Resultados sustentáveis no AM

• Gestão de Pessoas –
Acadêmica: Premia estudos e
pesquisas sobre gestão de pessoas
de autoria de estudantes de
graduação e pós-graduação.
• Gestão de Pessoas – Jovem:
Com o objetivo de estimular o
interesse pelo tema desde a
juventude, é voltada a trabalhos
ou cases de autoria de jovens com
até 30 anos incompletos sobre
temas de uma das quatro
modalidades anteriores.

De 17 a 19 de maio, o Centro de Eventos
da PUC-RS, em Porto Alegre (RS), vai
abrigar o CONGREGARH 2017 – Congresso de Gestão de Pessoas da ABRHRS, que será realizado sob o tema central
A construção de um futuro com valor.
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Já nos dias 18 e 19 de maio, o 16º Congresso Amazônico de Gente e Gestão da
ABRH-AM será realizado em novo
endereço: o Centro de Convenções Vasco
Vasques, em Manaus. Nesta edição, o
evento acontece sob o tema central
Resultados sustentáveis – Governança,
inovação e conectividade.
Segundo Kátia Andrade, presidente da
entidade, a proposta é fazer uma reflexão
sobre o atual cenário na perspectiva da
retomada do crescimento. Com o desafio
de buscar novos caminhos, que tragam
resultados sustentáveis e sejam pautados
na ressignificação da gestão de pessoas e
de negócios, as palestras estão suportadas
pelos pilares:
Governança: como boas práticas de governança corporativa podem contribuir

Patrocinadores de Gestão

para a sustentabilidade do negócio.
Inovação: processos e soluções inovadoras podem potencializar resultados e
impulsionar a geração de mais valor para o
indivíduo e sua organização.
Conectividade: A união e o estabelecimento de vínculos e parcerias para gerar
engajamento na busca de estratégias
exitosas.
Entre os participantes, o professor Edu
Santos, da Unifacs – Universidade Salvador, falará do tema Engajamento: A
conectividade emocional que eleva o
propósito.
Mais informações:
www.abrham.com.br
congresso@abrham.com.br
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