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SECCIONAIS EM AÇÃO

SUSTENTABILIDADE

Arquivo ABRH

Debates sobre green jobs serão
levados ao Rio+20 pela ABRH-Nacional
Foram três dias de atividades
aproximação entre o organismo
intensas em Nova York (EUA),
e a sociedade civil. “A ABRHem reuniões com diretores de
Nacional é uma forte liderança
departamentos ligados diretana plataforma da educação para
mente ao secretariado geral da
transição, ao fazer uma coalizão
ONU (Organização das Nações
corporativa e institucional da
Unidas). Ao final da viagem,
mais alta qualidade, seja em
Leyla Nascimento, presidente da
âmbito nacional ou internacioABRH-Nacional, voltou ao
nal”, justifica Sheila Pimentel,
Brasil trazendo na bagagem um
presidente do instituto.
avanço expressivo nas relações
entre a associação e as Nações
Não é de hoje que as proposiUnidas, que se traduzirá em uma
ções das Nações Unidas estão na
colaboração inédita da área de
pauta da associação. A parceria
Recursos Humanos nas questões Em NY, Maher Nasser, diretor de Outreach do DPI (Departament com o Humanitare começou em
que integram a agenda da ONU. of Public Information) da ONU, com Leyla Nascimento e
2006, por indicação de Jorgete
Maria-Luiza Chávez, chefe de Relações com ONGs do DPI
Nesse sentido, uma ação de peso
Lemos, então vice-presidente de
já tem data e local: em junho, a ABRH-Nacional será responsável
Responsabilidade Social da ABRH-Nacional, para um trabalho de
pela Cúpula Mundial Green Jobs do Rio+20, integrada à Agenda
divulgação e conscientização sobre os Objetivos de DesenRio + 20 e Você, que acontecerá na sede no Planetário do Rio de
volvimento do Milênio propostos pelo organismo. “Agora, a ONU
Janeiro, cidade-sede da conferência da ONU sobre desenvolvitraz para o cenário mundial o tema Os 17 goals (metas) do
mento sustentável (veja quadro).
Desenvolvimento Sustentável, que foram apresentados e debatidos
na 64ª Conferência Anual das Nações Unidas, em setembro
No evento, a associação promoverá, nos dias 14 e 15 de junho,
passado, na Alemanha. Nesse contexto, a ABRH-Nacional foi
painéis de debates para levar aos participantes uma discussão
convidada para integrar a programação do Rio+20 e Você”, detalha
profunda sobre green jobs (carreira verde) sob o olhar dos
Sheila. Na visão dela, a associação trabalha fortemente os temas
gestores de Recursos Humanos. Leyla salienta que a associação
que integram o calendário da ONU em projetos importantes, como
está mobilizada em convidar debatedores de renome nacional e
o ABRH na Praça, evento de cunho social criado para promover a
internacional para tratar dos diferentes aspectos desse tema, o
inclusão dos cidadãos no mundo do trabalho.
que passa pelos educadores, jovens, pensadores e pelas lideranças de uma nação.
DUAS DÉCADAS MAIS TARDE…
“Nossa aproximação com a ONU e a presença no Rio+20 é fruto
do trabalho e da dedicação intensa dos voluntários da ABRH,
todos verdadeiramente apaixonados pela gestão de pessoas como
instrumento de inclusão social, realização pessoal e desenvolvimento econômico das organizações”, enfatiza Leyla.
A participação da ABRH-Nacional no Rio+20 se dá a partir de um
memorando de cooperação assinado com o Instituto Humanitare,
que apoia e divulga a agenda da ONU e busca promover uma maior

Vinte anos depois de sediar a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que
ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92, de 13 a 22 de junho
próximo o Brasil volta a ser o centro mundial do debate sobre
a sustentabilidade e o futuro do planeta. Mais uma vez, o Rio
de Janeiro vai receber chefes de Estado e milhares de
participantes de várias partes do mundo para o Rio+20, nome
que faz uma alusão às duas décadas que separam as edições
realizadas aqui.

A Kodak teve que fechar as portas mais de 120 anos depois de
revolucionar a arte da fotografia. Já a Enciclopédia Britânica,
após 244 anos de história, anunciou o fim da publicação em
papel, para se dedicar à produção digital de seu conteúdo e, com
isso, espera sobreviver aos novos tempos.
O que faz a diferença entre essas empresas e aquelas que logo
percebem a necessidade de promover mudanças? Esse é o tema
de Rupturas só acontecem com os despreparados, artigo escrito

com exclusividade para o site da
ABRH-Nacional pelo especialista
internacional em liderança Didier
Marlier (foto), sócio-fundador da
consultoria Enablers Network,
sediada na Suíça.
Confira na seção Artigos em
www.abrhnacional.org.br.
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Divulgação

NO AR, COM EXCLUSIVIDADE

RH-RIO começa no dia 24
Nos dias 24 e 25 de abril, no Centro de Convenções SulAmérica,
na capital fluminense, a ABRH-RJ realiza o RH-RIO 2012. Na 38ª
edição, o evento traz o tema Da Ruptura à Inovação – A jornada
da prosperidade e vai compartilhar com o público experiências e
ideias sobre as melhores formas de romper com padrões ineficazes de atuação e levar às empresas uma cultura voltada à inovação.
“Todos os dias, vemos exemplos de empresas que surpreendem o
mercado com ideias inovadoras. Olhando de fora, parece que é
fácil fazer isso, mas não é tão simples como parece. O RH-RIO é
uma oportunidade para as organizações que não têm essa cultura
aprenderem com quem é referência”, explica Fabio Ribeiro,
presidente da ABRH-RJ.
Participam do congresso a consultora americana Betty Sue
Flowers, coautora do livro Presença; o vice-presidente de RH da
Cielo, Roberto Dumani; e a colunista da rádio CBN e do Jornal
da Globo Mara Luquet, entre outros destaques. O talk show
Como Criar uma Cultura de Inovação, moderado por Marcelo
Cardoso, vice-presidente de Desenvolvimento Organizacional
da Natura, vai promover um bate-papo entre presidentes de
empresas sobre o papel das lideranças no fortalecimento de um
ambiente propício à aprendizagem.
A estimativa da ABRH-RJ é de reunir, nos dois dias de evento,
cerca de 800 congressistas e mais de 3 mil visitantes na feira de
negócios.
Mais informações e inscrições:
www.abrhrj.org.br
MELHOR

Due diligence humana
Na hora de fechar um negócio de fusão e aquisição, as atenções
das companhias costumam se voltar para os aspectos legais,
financeiros e comerciais, em um processo conhecido como due
diligence. Embora esse estudo minucioso dos números seja
primordial, muitas organizações acabam se esquecendo de fazer
uma due diligence humana. Sem avaliar a cultura organizacional
das companhias, o negócio pode causar um choque cultural
capaz de reduzir o potencial da operação, ou mesmo colocá-la
em risco. Esse é o tema de capa de Melhor – Gestão de Pessoas.
A edição de abril também traz uma discussão sobre o uso de redes
sociais no horário de trabalho, mais precisamente sobre seus
limites e como usá-las na comunicação interna e na publicação de
documentos exclusivos da empresa. Para Carlos Franco, diretor
de portais corporativos da TerraForum, consultoria especializada
no desenvolvimento de ferramentas
tecnológicas para gestão empresarial,
a palavra-chave é “propósito”. “É
importante definir estrategicamente
para que a empresa quer que seus
funcionários colaborem, conversem e
troquem informações”, diz.
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