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EXPO ABRH vai oferecer
oportunidades gratuitas
de conhecimento
ão é só para o público do congresso que o CONARH, maior evento de gestão de
pessoas da América Latina, oferece oportunidades de adquirir conhecimento.
Todos os anos, simultaneamente à programação de palestras, acontece a Expo
ABRH, maior feira de negócios do continente, que reúne cerca de 120 empresas
expositoras. Diferentemente do que se pode esperar, a área de exposição vai muito além do
conceito de apresentar os principais lançamentos em produtos e serviços do segmento, ao
também disponibilizar para os visitantes palestras e atividades de conhecimento, que, assim
como a visitação, são gratuitas.
Ao se programar para ir à feira, os visitantes, cerca de 20 mil pessoas por edição, podem
otimizar a participação e, além de conferir as novidades nos estandes, assistir a palestras
oferecidas no Fórum dos Patrocinadores, no Espaço ABRH e no Espaço Carreira, e fazer parte
de debates no Cine ABRH. Confira a programação confirmada até o fechamento desta edição:

Nos dias 19 e 22, os
patrocinadores do CONARH vão
oferecer, nos Auditórios A, B e
C e no Cine ABRH, uma
programação de palestras para
profissionais de RH e gestores
de equipes.
DIA 19
8h – 8h45
• TOTVS - O capital humano
alinhado às diretrizes da
corporação – Mauro Sergio Testoni
9h – 9h45
• Victory Consulting - Como
reduzir a sinistralidade nos planos
de saúde – Vera Bejatto e Dr.
Gustavo Guimarães
• IBC Coaching
Coaching: Inovando a gestão de
pessoas – José Roberto Marques
10h – 10h45
• Alelo - Alimentação saudável e
qualidade de vida – Márcio Atala
• Amil - Saúde emocional: A chave
para o sucesso na vida pessoal e
profissional – Mario Saddy
• ESPM - Liderança engajada à
proposta de valor – José Luiz Tejon
11h – 11h45
• Odontoprev - Gestão e utopia no
mundo contemporâneo – Terezinha
Rios
• Ticket - Superação – Maestro
João Carlos Martins
• Catho - Universo feminino no
mercado de trabalho – Telma
Souza
• Senac - Liderança e diversidade
– Mário Augusto Costa Valle e
Márcia Busanello
12h – 12h45
• CIEE - Atitude empreendedora:
Um diferencial competitivo –
Gabriela Velasques
• Expo – Marketing de Negócios
Gestão por confiança: O desafio
das corporações no século XXI –
Leila Navarro
• Policard - Em definição
• Vagas - O modelo horizontal de
gestão como diferencial competi-

tivo da empresa Vagas Tecnologia
– Mario Kaphan
13h30 – 14h15
• Pagga - Gestão de folha
integrada com benefícios e
automação total de pagamentos e
recolhimentos: Visão de futuro e
case real – Armando Ribeiro
15h30 – 16h15
• LinkedIn - Transformando
atração de talentos através de redes
sociais profissionais – Milton Beck
16h30 – 17h15
• Seguros Unimed - Ser, a
inevitável escolha: Desafios e
oportunidades dos líderes
inspiradores – Lucia Pacheco
17h30 – 18h15
• Senior Sistemas - Universidade
Corporativa: Engajamento e
estratégias para resultados –
Jussara Dutra
18h30 – 19h15
• Central Nacional Unimed Paradesporto: O esporte onde
todos ganham – Lucas Prado
19h30 – 20h15
• Vetor Editora - Humanguide®:
Avaliando a motivação nas
corporações – Giselle Welter
DIA 22
8h – 8h45
• Gran Coffee - Máquinas
automáticas: Praticidade e
segurança para o café e a
alimentação no ambiente de
trabalho – Gustavo Gama
9h – 9h45
• LG Sistemas - Nuvem,
mobilidade e redes sociais: Como o
RH pode aproveitar essas
tecnologias? – Marcello Porto
10h – 10h45
• UOL - Apagão da mão de obra –
Cezar Tegon
11h – 11h45
• Tempo Assist - Desafios da

gestão compartilhada Operadora x
Cliente para garantir eficiência
operacional em saúde – José
Augusto de Paula
12h – 12h45
• Vigilantes do Peso - Por que
saúde é um bom negócio –
Fernanda Fernandes, Sônia
Almeida e Felipe Castello-Branco
13h30 – 14h15
• Leme Consultoria Identificação e retenção de
talentos integrando competências,
desempenho e estratégia com a
nova visão da Matriz Nine Box –
Rogério Leme
• Nube - O programa de jovens
talentos da Mercedes-Benz do
Brasil – Carlos Ferreira Manaia
14h30 – 15h15
• Employer - Tecnologia: Seu RH
já foi para a nuvem? – Marcos
Aurélio de Abreu
• Fundação Dom Cabral - Gestão
de pessoas no século XXI:
Movimentos e tendências –
Professor Anderson Sant’Anna
15h30 – 16h15
• Dorsey Rocha & Associados Respeito, confiança e resultados:
Base para a construção coletiva de
uma nova gestão – Ely Moraes
Bisso
• VB Serviços - Expertise em
aprender: A competência que
distingue os melhores líderes –
Edilberto Camalionte
• Vale Presente - Desperte o
milionário que há em você – Carlos
Wizard Martins
16h30 – 17h15
• Franklin Covey - O líder na era
do conhecimento – Josmar Arrais

ESPAÇO ABRH
Em dias alternados aos dos
patrocinadores, a ABRHNacional também vai municiar
os visitantes do CONARH com
temas como negociação
trabalhista, terceirização e
diversidade, em uma grade de

sustentabilidade organizacional –
Andréa Carvalho, coordenadora
geral da Diretoria de Integração

palestras apresentadas por
diretores da associação.
DIA 20
11h15 – 12h
Valorização da diversidade como
alicerce da sustentabilidade
corporativa – Jorgete Lemos,
diretora de Diversidade

14h – 14h45
Você erra todas as tacadas que
NÃO dá: Uma lição de liderança –
Jefferson Leonardo, diretor de
Integração da Região Sul

12h15 – 13h
Qual a contribuição do RH
estratégico para reinventar a
gestão – Rogerio Leme, diretor de
Estudos de Desenvolvimento
Organizacional

CINE ABRH
Cenas de filmes de sucesso que
remetem a reflexões e
discussões sobre gestão de
pessoas integram a
programação. Depois de cada
exibição, a ABRH promove
debates entre os participantes
coordenados por especialistas
da área.

ESPAÇO CARREIRA
As tendências em
desenvolvimento profissional
são o foco deste espaço, no
qual diretores da ABRHNacional levam ao público sua
expertise sobre
aprimoramento e crescimento
na carreira.

14h – 14h45
O panorama global da terceirização e mão de obra temporária –
Joaquim Lauria, diretor de Projetos
Especiais e Parcerias
15h – 15h45
A sensibilização de gestores para
uma negociação 365 dias: A forma
de reduzir conflitos e alavancar o
nível de favorabilidade em clima
organizacional – William Pantuza,
diretor de Relações Sindicais

DIA 19
9h30 –10h15
A carreira nas 100 melhores
empresas – Ruy Shiozawa, diretor
de Relações Empresariais
10h30 – 11h15
Carreiras de TI – Celso Niskier,
diretor de Tecnologia da Informação

16h –16h45
A influência da atuação do
Ministério Público do Trabalho na
gestão de RH – Wolnei Tadeu
Ferreira, diretor Jurídico

DIA 20
09h30 – 10h15
Liderança, carreira e sucessão –
Glaucimar Peticov, diretora de
Trabalhos e Estudos da Liderança

17h – 17h45
Amor: Um Recurso Humano? –
Rozalina Micheletto, diretora de
Competências Profissionais, com a
participação do psicólogo e
psicanalista Carlos Eduardo Leal e
de João Candido, diretor de Gente
e Gestão do grupo JCA.

DIA 20
11h35 – 12h35
À procura da felicidade, de
Gabrielle Muccini (2006)
14h – 15h
Intocáveis, de Oliver Nakache e Eric
Toledano (2011)
16h35 – 17h35
A grande virada, de John Wells
(2010)
DIA 21
11h35 – 12h35
O homem que mudou o jogo, de
Bennett Miller (2011)
14h – 15h
Gonzaga – De pai pra filho, de
Breno Silveira (2012)
16h35 – 17h35
Não sei como ela consegue, de
Douglas McGrath (2011)

11h30 – 12h15
Cultura organizacional e carreira –
Elane Medeiros, diretora de
Integração da Região Norte
15h – 15h45
O diferencial da certificação na
carreira – Andrea Huggard-Caine,
diretora de Projetos de Métricas e
Certificações

DIA 21
11h15 – 12h
Planejamento Estratégico focado
em Balanced Scorecard,
perspectiva de aprendizado e
crescimento que inclui indicadores
e objetivos voltados para as
pessoas das organizações – Daniel
Lopez, diretor de Relações com o
Comércio

17h00 – 17h45
A carreira e o papel do líder –
William Pantuza, diretor de
Relações Sindicais
DIA 21
17h – 17h45
A importância do network na
gestão de carreira – Sirley
Carvalho, diretora de Relações com
os Associados

12h15 – 13h
Competências comportamentais
que contribuem para a

Marcelo Hamamoto

Orquestra de Imagem

FÓRUM DOS PATROCINADORES

DIA 22
09h30 – 10h15
Como estruturar um sistema de
carreira com foco em competências
– Rogerio Leme, diretor de Estudos
de Desenvolvimento
Organizacional

Promovido pela ABRHNacional e a ABRH-SP, o
CONARH ABRH 2013 – 39º
Congresso Nacional sobre
Gestão de Pessoas começa na
próxima segunda-feira, 19 de
agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo, onde
fica até dia 22, próxima
quinta-feira.
Para visitar a Expo ABRH, faça
sua inscrição
antecipadamente no site:
www.conarh.com.br.
Mais informações:
(11) 3138-3420

