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GESTÃO DE PESSOAS

CIDADANIA

David Ulrich é um dos
destaques do 40º CONARH

ABRH na
Praça 2014 já
tem data
O ABRH na Praça, iniciativa de
maior impacto social da ABRH no
país, terá a sua oitava edição
realizada no dia 7 de outubro. Em
2014, o evento traz como tema
Trabalho e Renda Agora!

Fotos: Divulgação

Evento inova e
abre inscrição para
cases empresariais

as comemorações da
40ª edição do
CONARH, consagrado como o maior
evento latino-americano de gestão de pessoas e segundo
maior do mundo, a ABRH-Nacional
e a HSM uniram-se para presentear
os congressistas com a participação
do norte-americano David Ulrich,
professor de Negócios da Ross
School of Business, da
Universidade de Michigan, e
cofundador do RBL Group.
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Divulgação

A participação de Ulrich, que vai
acontecer no encerramento do
congresso, soma-se à de outros
nomes de destaque, entre especialistas internacionais, líderes
empresariais de sucesso, executivos de RH e consultores de renome.
Até um mestre budista está entre os
palestrantes do CONARH 2014,
que vai acontecer de 18 a 21 de
agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo (SP).
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Confira algumas das atrações:
• RH Urgente! Ousar, Inovar e
Performar é o tema central do 40º
CONARH e também será o pano de
fundo da palestra de Filippo
Abramo (Itália), presidente da
AIDP – Associazione Italiana per la
Direzione del Personale; de
Bernardo Gradin, presidente da
Granbio; e da presidente da ABRHNacional Leyla Nascimento, a ser
apresentada no dia 18.
• Entre os destaques do primeiro dia
está um expoente brasileiro da área de
relações do trabalho: o professor José
Pastore, que vai se apresentar na palestra Um novo contrato de trabalho.
• Ann Lee (China), professora
adjunta de Economia e Finanças da
New York University, estará no dia
19 de agosto no palco do CONARH
juntamente com Marcos Troyjo,
diretor do BricLab da Universidade
Columbia (EUA), na palestra O
eclipse da globalização: Oportunidades e desafios para o Brasil e a
China no cenário mundial.
Também no dia 19, as manifestações públicas que vêm ocorrendo
no país serão assunto do sociólogo
Demétrio Magnoli, colunista dos

O comitê de criação do CONARH traz uma
novidade para destacar as empresas cuja área
de Recursos Humanos se encaixa no tema
central do evento – RH Urgente! Ousar, Inovar
e Performar. Nesta edição, dez cases serão
selecionados para serem apresentados durante o evento: dois no palco do congresso e oito
no estande da ABRH-Nacional, na Expo ABRH.

jornais O Globo e Folha de S.
Paulo, na palestra intitulada
Movimentos de mudanças no Brasil
– A voz do povo nas ruas e os
impactos para as organizações.
• Já o mestre budista Lama Padma
Samten participará do congresso,
no dia 20 de agosto, para falar do
equilíbrio entre as diferentes
dimensões do ser humano.

Durante o evento, que é realizado
em espaços públicos de fácil acesso,
profissionais de Recursos Humanos
voluntários e organismos parceiros
das seccionais atendem a população
para contribuir em seu desenvolvimento profissional.

RH urgente!
“Por definição, urgente é o que não
pode esperar. Atualmente, o RH
encontra-se diante da urgência de se
atualizar, evoluir, aumentar o
escopo de sua missão e conectar-se
com as demais áreas da empresa e
do mundo, para então atender à
demanda de alta competitividade
que marca nosso tempo. O CONARH
2014 está sendo organizado para
encaminhar as respostas às grandes
perguntas da atualidade, ligadas à
performance, à inovação e à
ousadia. Todas urgentes." – Eugenio
Mussak, coordenador do 40º
CONARH junto com Elaine Saad,
vice-presidente da ABRH-Nacional,
e Alessandra Ginante, vicepresidente de RH da Avon.

Outro palestrante que é garantia de
plateia cheia e conteúdo de alta qualidade estará no evento no dia 20: o
historiador Leandro Karnal, professor de História Cultural da Unicamp.
Karnal vai abordar A Paixão – Do
indivíduo para a organização.

Alessandra: criação conjunta

“Os casos apresentados vão expor as boas
práticas em gestão de pessoas, a audiência do
CONARH terá acesso a exemplos práticos e
aplicáveis às suas próprias organizações e o
evento será engrandecido pela cocriação de
sua grade, combinando as ideias do comitê de
criação com as das organizações no mercado”,
diz Alessandra Ginante, uma das coordenadoras do 40º CONARH.
Os cases serão avaliados por uma comissão
julgadora composta por quatro membros
indicados pela própria ABRH-Nacional,
promotora do CONARH, por sua reconhecida
capacidade e conhecimento técnico em
gestão de pessoas e Recursos Humanos.
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INFORMAÇÕES:

Confira a programação no site www.conarh.com.br, onde
também é possível fazer a inscrição.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(11) 3138-3420 ou e-mail congressista2014@conarh.com.br

Como fazer um currículo competitivo, dicas de empreendedorismo,
emissão de documentos como
Carteira de Trabalho, orientação para
uma carreira bem-sucedida, encaminhamento de currículos para vagas
de emprego e até mesmo atendimento médico e odontológico para um
rápido check-up são algumas das
atividades oferecidas gratuitamente
ao público. Os serviços variam de
estado para estado, conforme as
parcerias fechadas localmente pelas
ABRHs com empresas, ONGs e
organismos públicos.

“Temos a expectativa de que as as empresas
realmente se engajem na submissão dos seus
casos, pois se trata de reconhecimento ao
trabalho de suas equipes de líderes e RH”,
finaliza Alessandra.
O Programa de Escolha de Casos (PEC) possui
um regulamento específico, que pode ser
acessado na área de downloads do site do
CONARH, onde também está disponibilizada
a ficha de adesão.

Em 2013, dez ABRHs distribuídas
pelo Brasil mobilizaram 1.087
voluntários, que atenderam em torno
de 77,5 mil pessoas. Para 2014, a
meta é superar esses números.
O ABRH na Praça nasceu em 2005,
no Rio de Janeiro, e partiu da então
presidente da ABRH-RJ, Leyla
Nascimento, que hoje preside a
ABRH-Nacional. Dois anos depois,
em 2007, o evento foi integrado ao
elenco de projetos da associação e
passou a ser promovido em parceria
com as ABRHs estaduais nas
diferentes regiões brasileiras.
Em breve, o Pessoas de ValoRH
passará a divulgar os locais onde o
evento vai acontecer.

