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CARREIRA

SECCIONAIS EM AÇÃO

Foco na
inovação

Em maio,
RH vai agitar cinco
estados do país
Liderança, gestão engajadora, inovação e humanização dos negócios são assuntos
em alta no mundo corporativo e têm gerado novos benchmarkings em empresas
avançadas. Por outro lado, uma fatia expressiva ainda busca caminhos para se inserir
nesse movimento. Em diferentes pontos do país, no palco ou na plateia, profissionais de
ambos os tipos de empresas vão se reunir no próximo mês para participar dos principais
eventos de gestão de pessoas da Paraíba, de Minas Gerais, Santa Catarina, do Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul. Confira a agenda das ABRHs desses estados:
• JOÃO PESSOA / PB
8 A 10 DE MAIO
A partir do tema central O Desafio da Liderança:
Vencer limites da gestão com pessoas, o
CONGREPARH 2013 – XXIII Congresso Paraibano
de Gestão de Pessoas acontecerá no Hotel
Tambaú, em João Pessoa.
“O mundo corporativo está num momento de
contínua transformação na gestão com pessoas.
Esse cenário nos provoca a rever qual é o rumo
para a competitividade. Liderar na atual
realidade tornou-se um processo desafiante”,
contextualiza Maria da Penha Silva dos Santos,
presidente da ABRH-PB.
Neste ano, a proposta é compartilhar os
principais desafios dos líderes, provocar quebra
de paradigmas e promover reflexões sobre
modelos de gestão inovadores e geradores de
resultados sustentáveis nos negócios.
A palestra de abertura, intitulada Liderança –
Educação e Competitividade, estará a cargo do
educador e consultor Eugenio Mussak, presidente
da Sapiens Sapiens Desenvolvimento Integral.
Outros destaques são a psicóloga Suzy Fleury,
fundadora da Academia Emocional, tratando de
líderes e equipes de resultados, e Marisa Éboli,
especialista em educação corporativa e professora
e coordenadora de projetos na FIA – Fundação
Instituto de Administração.
Informações: www.abrhpb.com.br

• BELO HORIZONTE / MG
15 E 16 DE MAIO
Já o COMRH 2013 – 17º Congresso Mineiro de
Recursos Humanos será realizado no Minascentro,
em Belo Horizonte, sob o tema Engajar Pessoas –
Possibilidades nas diversas realidades. A ideia é
promover o debate em gestão de pessoas
respeitando os diferentes graus de maturidade

das empresas e inspirar os participantes de acordo
com a sua realidade organizacional.
Um dos destaques é o filósofo Mario Sergio
Cortella, com a palestra magna Engajamento de
pessoas: É possível e urgente! O ministro Carlos
Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), também está
confirmado. Na abertura, ele vai falar das
principais questões trabalhistas e da conciliação
como meio para solucionar conflitos.
Alexandre Furlan, presidente do Conselho de
Relações do Trabalho da CNI (Confederação
Nacional da Indústria), e Adauto Duarte, diretor
de Relações Industriais da Fiat, também estão no
time de palestrantes.
“A programação foi elaborada com bastante
cuidado e alinhada às tendências e demandas
atuais. Trata-se de oportunidade genuína de
contatos, reflexões e novos conhecimentos”, diz
Cristiane de Ávila, presidente da ABRH-MG.
Informações: www.abrhmg.org.br

• FLORIANÓPOLIS / SC
16 E 17 DE MAIO
Com copromoção da regional de Florianópolis, a
ABRH-SC também se empenha nos últimos
preparativos do CONCARH – Congresso
Catarinense de Recursos Humanos. Na 23ª
edição, com o tema Um Olhar Além do RH, o
evento acontece no Centro de Eventos ACM, na
capital catarinense.
Segundo Goreti Maestri, coordenadora do comitê
de criação, o tema vem da premissa de que a gestão de pessoas está muito além do RH e cabe a esses profissionais despertarem as organizações para
ações que ultrapassem as fronteiras da sua área.
Na programação, Carlos Morassutti, vicepresidente de RH & Assuntos Corporativos da

Volvo do Brasil e vice-presidente da
Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), vai abordar como as empresas
passaram a ver o RH como parceiro estratégico
para o negócio.
Já o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva,
especialista em História Social, na palestra
Convergindo em um cenário de crescimento, vai
falar das possibilidades que surgem com o upgrade econômico de novos mercados e seus
impactos na gestão das pessoas.
Informações: www.abrhsc.org.br

• RIO DE JANEIRO / RJ
22 E 23 DE MAIO
O Centro de Convenções SulAmérica, na capital
fluminense, vai sediar o RH-RIO – Congresso de
Gestão de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro.
Negócios com Alma: Criando uma nova economia
é o tema da 39ª edição, que vai tratar das
estruturas e relações organizacionais e propor
novas ações, métodos e aplicações que
contemplem valores como colaboração, respeito,
inclusão, sinergia e prosperidade.
Quais são os principais dilemas e desafios da nova
organização e dos profissionais ligados à gestão
de pessoas? Que modelos servem para inspirálos? E quais são os possíveis caminhos para
conciliar estratégias, resultados e crescimento
com engajamento, bem-estar e realização
pessoal? Com essas indagações, a ABRH-RJ levará
ao congresso um elenco de expressão.
Entre os palestrantes, a ambientalista e exministra do Meio Ambiente Marina Silva abrirá o
evento com o tema Criando uma nova economia.
Já o encerramento ficará a cargo de Júlio Cesar
Carmo Bueno e Sergio Besserman, respectivamente, secretário estadual de Desenvolvimento
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Informações: www.abrhrj.org.br

• PORTO ALEGRE / RS
22 A 24 DE MAIO
A escritora norte-americana Susan Cain é um dos
destaques do CONGREGARH 2013 – 6º Congresso
de Gestão de Pessoas da ABRH-RS, que será
realizado com o tema central Re-evolução da
Gestão: Inovar sem perder a essência. No Centro
de Convenções da PUCRS, em Porto Alegre (RS),
ela vai falar do tema de seu best seller O poder dos
quietos – Como os tímidos e introvertidos podem
mudar um mundo que não para de falar.
Já a palestra de abertura ficará a cargo de outro
destaque: o antropólogo e cientista social
Roberto DaMatta levará aos congressistas o tema
Sociedade e organizações criando valores
sustentáveis. Já o painel O líder visionário reunirá
Julio Vasconcellos, CEO do Peixe Urbano, e Laércio
Cosentino, presidente da Totvs.
O objetivo da seccional gaúcha é questionar sobre
os caminhos que podem ser seguidos pelo ser
humano, tendo como proposta de reflexão a
preparação da sociedade para a revolução no
modo de agir e a busca de uma nova revolução
sem que, entretanto, se abandone o que já foi
construído e deu certo.
No dia 22, no período da manhã, a ABRH-RS vai
realizar o 3º Fórum de Gestão Pública, sobre
presenteísmo no serviço público.
Informações: www.abrhrs.org.br

Depois de atuar por treze
anos como diretor de RH da
Accor na América Latina e
passar pela vice-presidência
de RH do Grupo Ânima
Educação, Luiz Edmundo
Prestes Rosa (foto) inicia
uma nova fase em sua
trajetória profissional: é
vice-presidente de Pessoas e
Organização da GranBio,
empresa nacional do setor de
biotecnologia, que tem o
BNDESPAR, braço de
participações do BNDES,
como acionista minoritário.
Criada em 2011, a empresa
já mostra a que veio: é a
primeira do Hemisfério Sul
a anunciar uma planta
comercial de etanol de
segunda geração, prevista
para entrar em operação no
próximo ano, em Alagoas.
O perfil inovador da
companhia traz um desafio
diferente em sua carreira: “A
maturidade profissional
implica fazer bem as
escolhas. Podemos abraçar
os propósitos e as causas que
valem a pena, juntamente
com pessoas que admiramos
e confiamos. Não podia
recusar um convite do
Bernardo Gradin, fundador
da GranBio, cuja intenção
estratégica é relevante:
contribuir para o desenvolvimento do país por meio de
soluções de energia renovável e química verde, num
contexto de inovação e
sustentabilidade”.
Paralelamente, o executivo
está envolvido com o Instituto
Inspirare, iniciativa da família
Gradin voltada à área educacional, e é diretor de Educação da ABRH-Nacional.

