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PARCERIA

Um dos mais importantes expoentes do 

mundo empresarial brasileiro, Jorge 

Gerdau (foto) confirmou a participação 

no 38º CONARH ABRH, maior congres-

so de gestão de pessoas da América 

Latina, que a ABRH-Nacional e a ABRH-

SP realizarão de 13 a 16 de agosto, em 

São Paulo.

O empresário, que preside a Câmara de 

Políticas de Gestão, Desempenho e 

Competitividade do governo federal, 

criada em 2011, vai se apresentar no 

painel Educar para competitividade, ao 

lado de dois experts no tema: Marcos Magalhães, presidente 

do ICE – Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação, e 

Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da CNI 

(Confederação Nacional da Indústria) e diretor geral do 

Senai.

“Gerdau tem defendido com entusiasmo e determinação a 

prioridade de investimentos na melhoria da compe-

titividade, aproveitando o momento favorável que o Brasil 

atravessa. Por outro lado, tem sido um dos grandes 

defensores da melhoria da educação, em especial a básica, 

como marca sua atuação no Movimento Todos pela 

Educação. Portanto, tem uma visão privilegiada e toda a 

legitimidade para fazer a conexão entre 

educação e competitividade”, frisa Luiz 

Edmundo Prestes Rosa, diretor de 

Educação da ABRH-Nacional. 

Coordenador do painel, ele garante: será 

um super talk show com três grandes 

referências para mostrar que é possível, 

por meio da educação, ampliar a 

competitividade das empresas e do país. 

“Fomos capazes de desenvolver 

soluções educacionais de grande valor e 

qualidade. Temos ótimos exemplos que 

merecem ser reconhecidos e, acima de 

tudo, multiplicados, como será visto na experiência de Rafael 

Lucchesi e Marcos Magalhães. Cada um lidera com pragma-

tismo iniciativas educacionais valiosas, nas quais os profis-

sionais de RH certamente poderão se inspirar”, finaliza.
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Julio Vasconcellos, CEO do Peixe Urbano; Osvaldo 

Oliveira, presidente do LinkedIn Brasil; Alessandro 

Carlucci, diretor-presidente da Natura; Sonia Hess de 

Souza, presidente da Dudalina; e os executivos de RH 

Fernando Teixeira (Souza Cruz), Cristiana Mello 

Portugal Gomes (PepsiCo) e Carolina Duque 

(Embraer) são outros destaques do evento. Confira no 

site www.conarh.com.br.

MELHOR

Cultura de atração
O aquecimento do mercado de trabalho no Brasil tem gerado 

uma verdadeira disputa por talentos, aumentando o poder dos 

profissionais qualificados na hora de escolher a empresa em 

que pretendem trabalhar. E, cada vez mais, a cultura 

organizacional tem papel relevante nessa decisão, pois os 

candidatos procuram companhias que se alinhem com seu 

próprio modo de ser. Nesse sentido, aquelas que se 

preocupam com a sua cultura saem na frente na atração de 

talentos, como mostra a matéria principal da revista Melhor 

de maio.

A edição traz, ainda, duas discussões: uma sobre a 

determinação do Ministério da Educação que tirou o 

credenciamento de algumas escolas de negócio. Ou seja, a 

chancela do MEC está restrita aos cursos de pós-graduação 

ligados a faculdades e universidades que oferecem também 

cursos de graduação, afetando mais de 100 instituições que 

têm sua excelência reconhecida no meio executivo. O 

segundo caso gira em torno da Portaria 1.510, do Ministério 

do Trabalho e Emprego, sobre o 

ponto eletrônico: o senador Paulo 

Paim (PT-RS), presidente da 

Comissão de Direitos Humanos 

do Senado, anunciou a formação 

de um grupo tripartite para 

discutir a suspensão da portaria.

Assinatura:

Tel. (11) 3039-5666

assinatura@editorasegmento.com.br

www.revistamelhor.com.br

Líder Aviação, Masb, Votorantim Metais e Zinco, Saquetto e 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais foram as organizações 

vencedoras da 11ª edição mineira do Prêmio Ser Humano, 

realizada pela ABRH-MG para reconhecer e difundir as melhores 

práticas de valorização das pessoas no Estado. Neste ano, foram 

destacados sete projetos nas modalidades Gestão de Pessoas, 

Responsabilidade Social Corporativa e Acadêmico (veja quadro).

SECCIONAIS EM AÇÃO

Premiados em Minas
Devido à grande procura do público, a ABRH-SC decidiu abrir 

a venda de ingressos para a palestra A vida que vale a pena ser 

vivida, que será apresentada pelo escritor e sociólogo Domenico 

De Masi, amanhã, às 17 horas, no encerramento do CONCARH 

2012 – 22º Congresso Catarinense de Recursos Humanos. O 

evento teve início hoje no Teatro Carlos Gomes de Blumenau.

Professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La 

Sapienza, de Roma, De Masi é considerado o pai do “ócio 

criativo” por defender a ideia de que o descanso é um acelerador 

da criatividade, que o trabalho deve estar associado ao prazer e 

que as pessoas precisam usar o tempo livre para relaxar e 

permitir que a criatividade tome conta do pensamento.

Promovido pela ABRH-SC, em parceria com a regional de 

Blumenau, o CONCARH 2012 apresenta uma grade de 17 

palestras, concebida sob o tema central Pessoas: ÷ = x – 

Simples assim.

Mais informações:

www.abrhsc.org.br

De Masi no encerramento 

do CONCARH

Gestão de Pessoas

Programa Vida – Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais

Programa de Desenvolvimento Profissional Decolar – 

Líder Aviação

Programa Bem Viver – Saquetto Indústria Mecânica

Superação de resultados através de pessoas – Votorantim 

Metais e Zinco

Responsabilidade Social Corporativa

O trabalho como resgate do significado da vida – Masb

Acadêmico

Um modelo de avaliação dos antecedentes do empreendedo-

rismo corporativo – Autores: Alexandre Castro e Liliane 

Guimarães

A relação entre líderes e membros, estilos de liderança e seus 

impactos na satisfação do trabalho – Autora: Paula Sousa Brant

A entrega dos prêmios aconteceu na semana passada, durante 

o COMRH 2012 –16º Congresso Mineiro de RH, no 

Minascentro, em Belo Horizonte, onde a associação também 

homenageou Silvano Aragão, gerente corporativo de RH da 

Caparaó, como Personalidade de RH de 2012, e Marco 

Antônio Nasser de Carvalho, presidente da Terrena 

Agronegócios, como Personalidade Empresarial.
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