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PRÊMIO SER HUMANO 2015

Três grandes eventos de RH É campeão!
acontecem no próximo mês

Fredy Uehara/Uehara Fotografia

Conheça hoje o resumo do case premiado com o troféu Ouro da
modalidade Gestão de Pessoas – Empresa do Prêmio Ser
Humano Oswaldo Checchia, concedido pela ABRH-Brasil.
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Sergipe, Distrito Federal e Amazonas já estão com tudo pronto para
realizar seus principais encontros anuais e promover o debate sobre
temas estratégicos na gestão de pessoas.
Diversidade em Sergipe
A diversidade no desenvolvimento das
organizações e do seu capital humano é
o assunto central do congresso anual da
ABRH-SE, que acontece no dia 8.
Na Biblioteca Pública Epifânio Dória,
em Aracaju, o 24º Congresso Estadual
de Gestão de Pessoas será realizado
sob o tema central ValoRHizar e
GeRHir a Diversidade – Uma ação
estratégica de desenvolvimento humano e organizacional.
“Diante da complexidade existente no
mundo e, em particular, do momento
crítico e instável que vivemos, a prática
da valorização da diversidade amplia o
diálogo e promove a complementaridade entre os diversos talentos, gerando
grupos fortes, preparados, produtivos e
criativos. É do confronto de diferentes
pontos de vista que nascem projetos
originais, pois quando as pessoas
colaboram entre si, com seus diferentes
olhares sobre o mundo, criam ambientes para enxergar novas possibilidades
de crescimento”, argumenta Noêmia
Lucas, presidente da ABRH-SE.
Jorgete Leite Lemos, diretora de
Diversidade da ABRH-Brasil, abrirá o
evento para falar de gestão da diversidade. Já no dia 9, no mesmo local, a
entidade promoverá o II Fórum de
Coaching de Sergipe, com o tema O
Coaching Gerando ValoRH nas
Organizações. Entre os palestrantes, o
consultor Cassio Mattos, vicepresidente Administrativo-Financeiro
da ABRH-Brasil, vai falar dos desafios
envolvidos no processo de coaching.

Mais informações:
www.abrhse.com.br
Tel. (79) 3211-7010

Superação em Brasília
No Distrito Federal, a ABRH-DF
comemora a realização da 25ª edição do
ENCONTRARH – Encontro Anual de
RH do Planalto Central, que vai
acontecer nos dias 14 e 15, no
Parlamundi Eventos, com o tema
Pessoas e Organizações: Convergindo
para a superação.

Samuel da Silva Pereira Francisco, supervisor de Desenvolvimento de
Pessoas da Itapoá, e Elaine Saad, vice-presidente da ABRH-Brasil

caixa: Inovar para fazer acontecer.

Mais informações:
www.encontrarh.com.br
Tel. (61) 3327-1112
abrhdf@abrhdf.com.br

Liderança no Amazonas
Nos dias 15 e 16, será a vez de a ABRHAM realizar o 15º Congresso Amazônico de Gestão de Pessoas. No centro de
convenções Studio 5, em Manaus, o
evento terá como tema central
Liderança em Ambiente Adverso –
Ressignificar, simplificar, ampliar.
A programação foi elaborada a partir de
três pilares com o objetivo de provocar
os participantes a refletirem sobre a
construção de alternativas na reinvenção de modelos de gestão, de carreira e
de negócios. São eles: ressignificar o
papel de cidadão, de profissional e de
protagonista no mundo atual; simplificar processos e soluções, eliminando o

Um dos destaques da programação é
Vicky Bloch, uma das consultoras mais
requisitadas em novos projetos profissionais, no desenvolvimento de competências e em transformações organizacionais com grande impacto nas
pessoas. Vicky está confirmada na abertura para falar de líderes sustentáveis.

No dia 15, será a vez de Dill Casella se
apresentar. Palestrante que, por mais de
quinze anos, ocupou cargos de liderança em empresas multinacionais e
nacionais, como Qualimat, Lafarge
Group e Grupo Camargo Corrêa, ele
abordará o tema Pensando fora da

@ABRHBrasil

Já as competências colaborativas como
geradoras de resultados diferenciados
serão abordadas pelo consultor Rogério
Leme, que atua nas áreas de gestão de
pessoas, desenvolvimento humano,
educação corporativa e estratégia
empresarial.

Mais informações:
www.abrham.org.br
Tel. (92) 3238-5386
atendimento@abrham.com.br

MG vai sediar evento
mundial para empresários

abrh-nacional

Itapoá Terminais Portuários
(Itapoá – SC)
Aliar a necessidade do negócio à
oportunidade de desenvolvimento. Foi com esse objetivo que o
Porto Itapoá criou o projeto
Facilitadores: Multiplicando
conhecimento, gerando resultados. O projeto foca a capacitação
técnica do quadro de colaboradores operacionais através de cursos
desenvolvidos pelos próprios
colegas sêniores.
A ideia foi criada a partir da
formação de um grupo de
facilitadores oriundos de área
operacional da empresa.
Existente desde 2011, no decorrer
dos anos o projeto foi aprimorado
e, atualmente, conta com 20
facilitadores.
Va l e r e s s a l t a r q u e , c o m o
andamento do projeto, pôde-se
observar um relevante aumento

Nos desafios do mundo atual,
o empresariado tem que estar
preparado para transformar a
ordem mundial em uma nova
economia, inclusiva e sustentável, na qual a prosperidade
global esteja baseada na
dignidade do ser humano e no
bem-estar de todos. Esse é
pano de fundo de dois eventos
internacionais, que serão
realizados no Brasil de 30 de
setembro a 2 de outubro.
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Entre os palestrantes, Marcelo
Lomelino, sócio da Nhanderú, consultoria em relações do trabalho e diálogo
social com foco no engajamento de
pessoas e organizações, apresentará o
tema Ambiente Adverso: E aí? Vai
chorar ou vender lenços?
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Outra palestra para não perder no
primeiro dia é a de Gui Piletti, da
Perestroika – Escola de Atividades
Criativas. Ele participa com o tema Vai
lá e faz! Entre suas abordagens, Piletti
vai falar de coisas que a Perestroika
aprendeu planejando menos e fazendo
mais e dos questionamentos sobre
empreendedorismo e gestão no mundo
pós-revolução digital.

que não agrega valor e direcionando
energia e recursos para fazer mais com
menos; e ampliar a contribuição para a
sociedade, a produtividade nas
empresas e agregar mais valor aos
relacionamentos em todos os níveis.

PROJETO
FACILITADORES:
MULTIPLICANDO
CONHECIMENTO,
GERANDO
RESULTADOS

abrhbrasil

no nível de produtividade
operacional, motivado tanto pelo
treinamento prático in loco,
quanto pela visualização da
oportunidade de desenvolvimento por parte dos colaboradores em
treinamento.
Dentre os resultados práticos,
ressaltam-se a redução da
contratação de mão de obra
externa para vagas de operador de
equipamentos; a criação de banco
de talentos para aproveitamento
interno (99% de aproveitamento
para vagas operacionais); e o
aumento do índice de satisfação/engajamento dos colaboradores; além da redução de custo
com contratações externas de
empresas de capacitação técnica.
A partir do projeto foi possível
construir um banco de talentos
internos para os vários níveis da
empresa, bem como promover
11 6 c o l a b o r a d o r e s p a r a a
operação de equipamentos, um
dos cargos operacionais mais
visados no Terminal.

Contato:
samuel.francisco@
portoitapoa.com.br

ração das Indústrias do Estado
d e M i n a s G e ra i s , A D C E –
A s s o c i a ç ã o d e D i r i g e n te s
Cristãos de Empresa e Uniapac –
União Internacional de
Dirigentes Cristãos de Empresa
conta com palestrantes como o
economista alemão André
Habish; o jornalista Caco
Barcellos; Cledorvino Belini,
presidente do Grupo Chrysler e
Fiat na América Latina; Christina Carvalho Pinto, presidente
da Full Jazz Comunicação;
Daniel Servitje, diretor geral do
grupo mexicano Bimbo; Jorge
Abrahão, presidente do Instituto
Ethos; e Marina Silva, exministra do Meio Ambiente,
entre outros nomes.

Com o tema central Empresas,
Governo e Sociedade Civil
Trabalhando Juntos Pelo Bem
Comum, o 10º Seminário
Internacional de Sustentabilidade e o XXV Congresso
Mundial da Uniapac vão
acontecer no Palácio das Artes,
em Belo Horizonte.

Informações:

A iniciativa da Fiemg – Fede-

www.congressofiemguniapac.
com.br

Patrocinadores de Gestão do Conarh

Parceria

