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CONARH 2014

SECCIONAIS EM AÇÃO

GLOBAL

Participações internacionais
incrementam o congresso

Prêmio Ser Humano
do Rio de Janeiro

CRHLP e ISCSP
firmam parceria

Fotos: Divulgação

m time de experts do exterior vai dividir espaço com
especialistas nacionais durante a 40ª edição do
CONARH. O maior evento latino-americano de
gestão de pessoas e segundo maior do mundo vai
acontecer de 18 a 21 de agosto, no Transamerica
Expo Center, na capital paulista.

Até 31 de agosto, organizações e
universitários do Rio de Janeiro podem se
inscrever na versão fluminense do Prêmio Ser
Humano, que chega à 34ª edição. Realizada
pela ABRH-RJ, a premiação é composta das
categorias Micro e Pequena Empresa; Média e
Grande Empresa; Organização Pública; e
Trabalho Acadêmico.
Para este ano, a associação promoveu
algumas mudanças, entre elas, a restrição a
um case inscrito por empresa e o aumento de
cinco para seis classificados por categoria,
que terá apenas um único vencedor.

Confira os destaques internacionais que o comitê de criação levará
ao público neste ano.
Ann Lee

José Carlos de Freitas, diretor de gestão da
premiação, lembra que, pelo terceiro ano
seguido, os vencedores terão a possibilidade de
ver os seus cases e trabalhos acadêmicos publicados em um livro da Qualitymark Editora.

Mais informações:
18 DE AGOSTO
10h10 – A 40ª edição do CONARH vai
começar antes da abertura oficial. A
primeira palestra magna acontecerá no
início da tarde, mas, já no período da
manhã, os congressistas poderão
participar de atividades diversificadas.
Entre elas, o Fórum ABRH LatinoAmericano vai debater o cenário do
coaching na América Latina e contará
com a participação de Jorge Jauregui,
secretário geral da WFPMA – World
Federation of People Management
Associations, entidade máxima na
representação do RH no mundo, e
Jeannette Karamañites, presidente da
FIDAGH – Federación Interamericana
de Asociaciones de Gestión Humana.
16h – A palestra magna RH Urgente!
Ousar, Inovar e Performar – mesmo
tema do CONARH 2014 – levará ao
público a visão do holandês Pieter Haen,
presidente da WFPMA, e de Filippo
Abramo, presidente da AIDP –
Associazione Italiana per la Direzione
del Personale e ex-presidente da EAPM,
entidade que reúne as associações de
gestão de pessoas da Europa. Eles
participarão ao lado de Bernardo
Gradin, presidente da GranBio, e terão
como mediadora Leyla Nascimento,
presidente da ABRH-Nacional.

e autora do livro O que os EUA podem
aprender com a China, estará na
palestra magna O Eclipse da
Globalização: Oportunidades e desafios para o Brasil e a China no cenário
mundial. Com ela no palco, o brasileiro Marcos Troyjo, diretor do BricLab
da Universidade Columbia (EUA),
especialista em países emergentes.

e do Paraná
William Schiemann

20 DE AGOSTO
16h45 – Dos Estados Unidos, William
Schiemann, diretor do HR Certification
Institute e ex-presidente do Conselho de
Administração da SHRM – Society for
Human Resource Managament,
também virá ao Brasil para jogar novas
luzes sobre a gestão de pessoas na
palestra Reinventando Talentos.

21 DE AGOSTO
16h15 – Trazido pela ABRH a partir de
uma parceria com a HSM, o norteamericano David Ulrich é o destaque
internacional do último dia. Professor
de Negócios da Ross School of
Business da Universidade de Michigan
e sócio-fundador do RBL Group,
Ulrich é considerado uma das maiores
autoridades mundiais em gestão de
pessoas. Por meio de seu trabalho, ele
ajuda empresas e líderes a criarem
valor por meio da gestão eficaz.

19 DE AGOSTO
10h20 – Ann Lee, autoridade internacional em relações econômicas da
China, professora adjunta de Economia e Finanças da New York University

www.abrhrj.org.br

Jeannette Karamañites

Já o Prêmio Ser Humano Luiz Hamilton
Berton, da ABRH-PR, está com as inscrições
abertas até 30 de setembro. Criada em 2011, a
premiação contempla as modalidades de
Gestão de Pessoas (categorias Empresa e
Acadêmica) e Desenvolvimento Sustentável
(categorias Empresas e Terceiro Setor).
Muitas empresas realizam projetos e
programas interessantes na área de gestão de
pessoas, porém pouco se publica a respeito.
Entende-se que o conhecimento, quando
compartilhado, pode provocar desenvolvimento e fomentar a inovação, logo, é de bom
tom dividi-lo com a sociedade paranaense e,
por que não, com todo o Brasil , diz Maria Alice
Claro, coordenadora do prêmio.
A cerimônia de premiação está agendada
para acontecer no dia 27 de novembro.

Mais informações:
www.abrh-pr.org.br

Filippo Abramo
Mais informações e a programação
completa podem ser conferidas no site do
CONARH 2014: www.conarh.com.br

Perdeu alguma edição do Pessoas de
ValoRH? É possível conferi-la e baixála no site da ABRH-Nacional.
Semanalmente, o informativo fica
disponível para download (arquivo
PDF) na home page, onde também, no
link Edições Anteriores, estão
arquivadas todas as páginas dos
últimos dois anos.

Inscrições com desconto
Para os profissionais interessados em participar do 40º CONARH, vale lembrar que junho é o
último mês dos descontos nas inscrições. Confira os valores:
Até 30/06

A partir de 01/07

Associados ABRH

R$ 2.913,87

R$ 3.494,79

Não Associados

R$ 4.856,45

R$ 5.824,65

David Ulrich

Patrocinador de Gestão:

A CRHLP – Confederação dos
Profissionais de Recursos Humanos de
Língua Portuguesa assinou um
protocolo de cooperação com o ISCSP
– Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas de Portugal. Ambas
as instituições foram representadas
pelos seus presidentes: Manuel Sousa
Antunes, da CRHLP, e Manuel
Meirinho, do ISCSP.
Meirinho salientou que a gestão de
pessoas não era tradicionalmente uma
aposta do instituto, mas essa realidade
mudou. Ele espera que a parceria
funcione como uma alavanca para a
área de RH fazer parte de um eixo
estratégico no instituto.
Já Antunes lembrou que, desde 2010,
quando a CRHLP foi criada, havia a
clara intenção de estabelecer parcerias com a academia para promover
ações de cooperação na gestão de
pessoas, seja do ponto de vista técnico,
investigativo, documental, de formação de docência ou de intercâmbio
entre docentes e entre estudantes de
graduação e pós-graduação.
A ABRH-Nacional tem sua presidente, Leyla Nascimento, na vicepresidência da CRHLP, da qual é uma
das fundadoras.

SHRM realiza seu
principal evento neste mês
De 22 a 25 de junho, mais de 15 mil
pessoas são esperadas para participar da
Conference & Exposition Annual da
SHRM (Society for Human Resource
Management). Considerado o maior do
gênero no mundo, o evento acontece no
Centro de Convenções Orange County,
em Orlando, Flórida (EUA).
A conferência incluirá as principais
tendências e temas que afetam o
profissional de RH de hoje, incluindo
a flexibilidade no local de trabalho e o
recrutamento por mídia social, além
de aspectos específicos da realidade
dos Estados Unidos, como a reforma
na área da saúde e a regulamentação
do emprego na Califórnia e em âmbito
nacional.
Entre os palestrantes, os destaques são
Robin Roberts, coâncora do Good
Morning America, programa da rede
de televisão norte-americana ABC; a
ex-primeira dama Laura Bush; e Tom
Friedman, premiado colunista do New
York Times.
Durante o evento, a SHRM anunciará
sua nova certificação com base na
competência e a Fundação SHRM
lançará a pesquisa Evolução do
Trabalho e do Trabalhador.

Parceria:

