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GLOBAL

MELHOR

Panamá vai sediar
congresso interamericano

Talento para
mudar o mundo

Fotos: Divulgação

edefinir a gestão do
capital humano em um
novo contexto econômico global. Com essa
proposta, o Panamá
vai sediar, de 17 a 19 de julho, o
CIGEH 2013 – 23º Congreso
Interamericano de Gestión Humana.
Bienal e itinerante, o evento é promovido pela FIDAGH (Federación
Interamericana de Asociaciones de
Gestión Humana), que, nesta edição,
tem como parceira a ANREH (Asociación Nacional de Profesionales de
Recursos Humanos de Panamá).
“Ao iniciarmos o trabalho para definir
o tema do evento, nos perguntamos: o
que os gestores de RH têm feito nas
organizações que impacte positivamente no crescimento econômico?
Nos demos conta de que era preciso
redefinir a maneira como é realizada a
gestão do talento humano, levando-se
em consideração as mudanças globais
no ambiente econômico das organizações”, conta Edgardo Chanis,
presidente do Comitê Organizador do
CIGEH 2013.

• Em pauta
No Hotel Hard Rock Café, na Cidade
do Panamá, o CIGEH contará com
participações como a da romena
Camelia Ilie, professora da Incae
Business School, escola de negócios
latino-americana, abordando como a
neurociência pode contribuir na
formação de melhores líderes.
Outro destaque é a colombiana
Ángela María Salazar Mancipe, fundadora da Green Citizen Foundation,
com o tema Talento Verde. Já o
encerramento tratará de um assunto
emblemático destes novos tempos:
Trabalho e Felicidade – O sentido do
que fazemos, apresentado pelo coach
espanhol Ricardo Gómez.
“Queremos realizar um evento de
classe mundial. A ANREH assumiu o
desafio de convocar centenas de
profissionais dos quinze países
integrantes da FIDAGH e atrair
congressistas e palestrantes de países
de fora da região, como México e
Espanha”, diz Fernando Ariceta
Bombet, presidente da Federação.

Outro destaque são os green jobs.
Em meio à crescente demanda por
ações sustentáveis nas empresas, os
empregos verdes vão ganhando
espaço por lidarem com a redução

Chanis e Ariceta, anfitriões em 2013

• Presença brasileira
Cerca de 50 brasileiros já confirmaram a participação no CIGEH, onde
também estarão presentes representantes da ABRH de todo o Brasil, uma
vez que a capital panamenha, na
véspera do evento, também sediará a
próxima reunião da ABRH-Nacional
e suas 22 seccionais.
“Temos o compromisso de mobilizar
o nosso segmento para fomentar o
desenvolvimento da área de RH e
gestão de pessoas nas organizações.
E os eventos internacionais são uma
excelente oportunidade para
cumpri-lo”, diz Leyla Nascimento,
presidente da ABRH-Nacional e
vice-presidente para a região Sul
(Brasil, Uruguai, Argentina,
Paraguai e Chile) da FIDAGH.

Existe um tipo raro (por enquanto)
de profissional e bastante valioso
para promover inovações na
empresa, quando encontra espaço
para tanto. São pessoas que não se
sentem realizadas apenas com a
recompensa pelo que fazem na
organização. Elas também querem
gerar valor para a sociedade a
partir do seu trabalho. Mais do que
isso: são capazes de reconhecer
oportunidades de negócios na
resolução de problemas sociais e
ambientais. São os intraempreendedores sociais. Saiba como
identificar esses profissionais na
revista Melhor – Gestão de
Pessoas de junho.

Cássio Mattos, vice-presidente
Financeiro da ABRH-Nacional e
presidente do Conselho Consultivo
da FIDAGH, participa do CIGEH
desde 1996; nesta edição, não será
diferente. “É uma oportunidade
extraordinária. Trata-se de um evento
multicultural, que proporciona o
entendimento e a percepção sobre
outras formas de pensar a gestão de
pessoas”, afirma.
A presença brasileira é aguardada
com expectativa pela FIDAGH: “A
ABRH é de grande importância para a
Federação e a sua participação no
evento é esperada com carinho e
gratidão”, diz Ariceta.

Informações e inscrições:
www.cigehpanama2013.com

Assinatura:
Tel. (11) 3039-5666
assinatura@editorasegmento.com.br
www.revistamelhor.com.br
do consumo de energia e de
matérias-primas, a limitação da
emissão de gás carbônico, a
minimização do desperdício e da
poluição e com a proteção dos
ecossistemas. Esta edição mostra
quais são as habilidades centrais
para as profissões verdes.

SECCIONAIS EM AÇÃO

Congresso potiguar acontece neste mês
Dividir Conhecimento = Multiplicar Riquezas é o tema do 5º
Congresso de Gestão de Pessoas da
ABRH-RN, que será realizado nos
dias 27 e 28 de junho, no Centro de
Convenções de Natal.
O evento parte da premissa de que o
capital humano, que se forma com
o conhecimento coletivo, é a
moeda mais poderosa do século 21.
“Queremos promover uma
reflexão sobre como identificar e
dividir o conhecimento concebido
pelas pessoas para multiplicar
riquezas, construir caminhos de
crescimento, desenvolvimento e

sucesso, e contribuir para a
transformação da realidade local”,
explica Martha de Sousa, presidente da ABRH-RN.
Entre os destaques da programação, estão Osvaldo Barbosa de
Oliveira, diretor geral do LinkedIn;
Sonia Hess de Souza, presidente da
Dudalina; e Luísa Helena Pinheiro
Spinelli, gerente de Desenvolvimento de RH da Petrobras.

Informações e inscrições:
www.abrhrn.org.br/congresso2013

DESTAQUES DO CONARH 2013

Admirável Mundo Novo
Não se trata do mundo projetado
em 1932 no livro do inglês
Aldous Huxley. O terceiro
milênio trouxe cenários pouco
imaginados no passado, como a
revolução tecnológica na
disseminação das informações e
a inversão da ordem econômica,
com o deslocamento do eixo dos
mercados mundiais. Um novo
mundo, de fato.
Mas como a regra destes tempos

é que tudo pode mudar, e de olho
nesse estado de mutação permanente,
em agosto, o CONARH 2013 – 39º
Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas contará com a participação
do economista e cientista político
Marcos Troyjo (foto).
Em São Paulo, durante o evento, que
traz como tema central a criação de
novos modelos de gestão para que as
organizações acompanhem as novas
demandas mundiais, Troyjo, diretor

do BRICLab da Universidade Columbia
(EUA) – centro de estudos sobre Brasil,
Rússia, Índia e China – e fundador do
Centro de Diplomacia Empresarial,
think-tank independente sobre assuntos
globais, vai falar deste atual Admirável
Mundo Novo.
Professor do Ibmec e pesquisador-visitante da Universidade Paris DescartesSorbonne, ele concentra seus estudos nos
temas relações internacionais, mercados
emergentes, inovação e mudança tecnológica, e desenvolvimento econômico.
Alguém se arriscaria a mudar algo na sua
empresa sem ouvir o que ele tem a dizer?

Veja mais sobre os palestrantes,
a programação e inscrições no site

www.conarh.com.br

