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Marina Silva vai
abrir RH-RIO 2013
x-ministra do Meio Ambiente e
uma das mais importantes
ambientalistas do país, Marina
Silva confirmou sua presença
na abertura do RH-RIO 2013 – 39º
Congresso Estadual sobre Gestão de
Pessoas do Rio de Janeiro.
Promovido pela ABRH-RJ, o evento vai
acontecer nos dias 22 e 23 de maio, com o
tema Negócios com Alma: Criando uma
Nova Economia, também título da palestra
que Marina Silva vai apresentar no Centro
de Convenções SulAmerica, na capital
fluminense.
Em 2010, então candidata à presidência da
República, Marina participou do
CONARH ABRH 2010 – 37º Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas (foto),
para um debate com José Serra, que
também concorria às eleições.

Curso de extensão
em Pernambuco
Já a ABRH-PE dará início à quarta edição
do curso de extensão para RH, cuja aula
inaugural acontece no dia 15 de março, no
auditório do edifício Empresarial Burle
Marx, no Recife, onde também fica a sede
da entidade.
Com o objetivo de atualizar as práticas e
tendências em gestão de pessoas para os
profissionais de Recursos Humanos do
estado, o curso é composto de três módulos
e treze disciplinas, entre elas: Gestão de
pessoas no século XXI, Liderança além da
hierarquia e Empreendedorismo em RH.
Informações: Tel. (81) 3221-8814
abrhpe@abrhpe.com.br
http://abrhpe.blogspot.com.br

Informações RH-Rio 2013:
www.abrhrj.com.br - Tel. (21) 2277-7759

Novos Grupos
de Estudo em SP
Os Grupos de Estudo da ABRH-SP trazem
novidades nesta edição, com a criação de
cinco novos temas para serem discutidos ao
longo do ano:
• RH nas Empresas Familiares – como influenciar a
profissionalização e implementar boas práticas de
governança nas empresas familiares.
• Gerindo Equipes de Alto Desempenho – como
maximizar o desempenho das equipes para alcançar
mais competitividade no mercado.
• Tendências em Educação Corporativa – ante a escassez
de talentos, quais são os desafios, as tendências e
soluções em educação corporativa.
• Novas Tendências de Contrato de Trabalho e
Remuneração – como atender às necessidades das
empresas e seus profissionais.
• Desafios das Organizações no Desenvolvimento de
Lideranças – como ajudar as organizações a terem
líderes mais estratégicos.
No total, serão nove grupos, já que os temas
dos anos anteriores serão mantidos: Coaching 1 e Coaching 2, Gestão de Cultura e
Comunicação Empresarial, e Estratégias
para Aquisição e Retenção de Talentos.
Restrito aos associados, os grupos estão
com as inscrições abertas. Os encontros
acontecem na sede da ABRH-SP, na capital
paulista.
Mais informações: Tel. (11) 5505-0545
www.abrhsp.org.br
eventos@abrhsp.org.br
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Executivos de RH já
movimentam 2013

Salvador vai
sediar I Fórum
de Coaching
No dia 7 de março, a
seccional baiana da
ABRH realizará a
primeira edição do
Fórum de Coaching. Das
8h às 18h30, os participantes vão debater
diferentes aspectos de
uma das atividades mais
requisitadas pelo mundo
corporativo na atualidade, tais como: o que
caracteriza um processo
efetivo de coaching,
quais são as competências e credenciais necessárias para ser coach e o
que diferencia o coaching das outras abordagens, como psicoterapia,
consultoria e mentoring.
Composto de três painéis
– Coaching na perspectiva do indivíduo, Ferramentas de assessment e
Coaching na perspectiva
organizacional –, o
fórum será aberto, no
Hotel Matiz, em Salvador, por Ana Claudia
Athayde, presidente da
ABRH-BA, consultora
organizacional e
executive coach.
Também vão participar a
consultora Rosa
Bernhoeft, que há 37 anos
é coach de altos executivos; Solange Melo,
diretora da ActionCoach
Master Nordeste, franquia de coach de negócios; Leda Régis, criadora
do Coach Sistêmico;
Ronald Michelsohn, exgerente de T&D para
América Latina nas empresas Dow e, atualmente, coach estratégico para
executivos de empresas
nacionais e multinacionais; e Rita Oliveira, criadora do Método
Coaching Teen, entre
outros nomes.
Informações:
Tels. (71) 3341-0877/3341-0820
www.abrhba.org.br
eventos@abrhba.org.br
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Marcelo Nóbrega e Yonder Kou: novos horizontes em 2013
O início de ano é, tradicionalmente, marcado pela
movimentação de executivos nas empresas do país,
e não é diferente na área de RH.
Entre as contratações já anunciadas, está a de Marcelo Nóbrega, que passou a ocupar a vice-presidência de Pessoas da TAM Linhas Aéreas. Antes de
ingressar na companhia, ele atuava na Reckitt
Benckiser, onde começou a trabalhar em 2009 como
diretor de RH para o Brasil e assumiu, posteriormente, a diretoria de RH para América Latina.
Já Yonder Kou é o novo diretor de Gestão de Pessoas
da Tyson do Brasil, empresa do segmento avícola,
controlada pela Tyson Foods, onde é responsável
pela gestão de 4 mil colaboradores. Anteriormente,
ele atuou na Caterpillar Brasil, na Perkins Motores e
na Detroit Diesel.

PESQUISA

Uma questão de metodologia
Pode parecer estranho, mas, quando o assunto é
desemprego, não dá para fazer afirmações conclusivas no Brasil. Pelo menos não ao se comparar os
resultados das pesquisas de duas organizações
reconhecidamente idôneas no país.
No final de janeiro, o Seade/Dieese (Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados/Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos) divulgou a PED – Pesquisa
Mensal de Desemprego, realizada em sete regiões
metropolitanas do país. Nela, a taxa média de
desemprego em 2012 foi de 10,5%, um leve aumento
sobre a de 2011, que registrou 10,4%.
No dia seguinte, foi divulgada a PME – Pesquisa
Mensal de Emprego do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), que sonda seis regiões
metropolitanas do país, apresentando uma taxa de
desemprego de 5,5% em 2012. O número é meio
ponto percentual inferior ao observado pelo instituto
em 2011 (6,0%) e quase a metade do apresentado
pelo Seade/Dieese.
Essa disparidade é justificada pelas diferenças nas
metodologias aplicadas nos levantamentos. Fica a
pergunta: qual delas reflete a realidade do país?
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