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PARCERIA

s 17 horas de hoje, a 
ABRH-Nacional e o 
Instituto Humanitare 
promovem, no Planetário 

da Gávea, no Rio de Janeiro, um 
evento inédito na área de gestão de 
pessoas: a Cúpula Mundial Green 
Jobs, parte integrante da Rio+20 e 
Você, colocará em debate a gestão de 
pessoas integrada ao desenvolvimen-
to sustentável do planeta.

Jovens, educadores, formadores de 
opinião, consultores, líderes de 
empresas e executivos de RH partici-
pam da programação (veja quadro), 
que, na abertura, terá a participação de 
Laís Abramo, diretora da OIT no 
Brasil (Organização Internacional do 
Trabalho). Juntamente com Leyla 
Nascimento, presidente da ABRH-
Nacional, Laís vai abrir a os trabalhos 
da Cúpula abordando as necessidades 
e oportunidades na geração de 
empregos verdes e de trabalho 
decente no contexto internacional e o 
papel da OIT nesse cenário.

O educador e consultor Eugenio 
Mussak participa do painel para 
contextualizar a inserção das pessoas 
na carreira verde. “O olhar do 
indivíduo tem que ser uma reflexão 
cuidadosa, pois estamos muito 
acostumados a ver o mundo de hoje 

RIO+20

ABRH inicia hoje debate sobre carreira verde

com os olhos de ontem, e isso é um 
perigo. Quem está construindo o 
mundo atual e, principalmente, o 
futuro, tem que ter um olhar moder-
no, informado, consciente, lúcido e, 
principalmente, sonhador, sonhando 
um mundo melhor”, antecipa. 

Segundo ele, esse olhar tem que ir 
além do próprio indivíduo, o que 
significa não apenas considerar seus 
desejos e necessidades imediatas, 
mas permitir que se sinta integrado a 
um todo, um ecossistema natural, 

Os pecados mortais de um líder
Quais comportamentos podem levar 
um líder ao fracasso? Incapacidade de 
criar bons relacionamentos com a 
equipe, julgar-se muito superior aos 
liderados, não oferecer condições 
para os demais profissionais se desen-
volverem e não ter a menor ideia do 
que é e como fazer gestão de pessoas 
são alguns deles. Esses e outros pon-
tos que podem acabar com a carreira 
de um líder são tratados na matéria de 
capa da revista Melhor – Gestão de 
Pessoas de junho, que também 
mostra como o RH pode ajudar esse 
pessoal a evitar tais quedas.

A edição também traz Paulo Sabbag, 
professor da FGV, explicando por 
que a resiliência é uma característica 
cada vez mais procurada pelas 

social e temporal. 

“Acredito na força da educação para a 
criação desse olhar responsável. 
Educar precisa deixar de ser apenas 
transmitir conhecimento e migrar para 
a edificação de valores. Ficamos 
muito tempo concentrados em ensinar 
a conhecer. É necessário ensinar a 
fazer, a conviver e a ser. Além disso, 
precisamos entender que a educação 
deixou de ser responsabilidade apenas 
da escola, e migrou para todos os 
ambientes coletivos. E as empresas 
estão entre eles”, finaliza.

empresas em seus funcionários. “Ela 
é fundamental em diversos momen-
tos, pois permite ao dirigente 
enfrentar crises e mudanças signifi-
cativas com maior efetividade; per-
mite aos funcionários resistir melhor 
às pressões do dia a dia e aceitar 
melhor as mudanças, e amplia a 
colaboração na companhia”, diz.

Melhor traz, ainda, reportagem sobre o 
cumprimento da Lei nº 12.353, que 
obriga a participação de representantes 
dos trabalhadores nos conselhos de 
administração das empresas públicas 
ou sociedades de economia mista. 
Neste caso, a revista mostra a eleição 
na Petrobras e promove o debate: será 
que esses trabalhadores estão prepara-
dos para um desafio assim?

17h – Cúpula Mundial Green Jobs – Pensando 

a Carreira Verde

Expositores

Leyla Nascimento, presidente da ABRH-Nacional 

Laís Abramo, diretora da OIT Brasil

Debatedores

Horácio Quirós – Presidente da WFPMA (World Federation 
of People Management Associations) – O papel dos Gestores 
de Pessoas

Sérgio Chaia – Presidente da Nextel – Os novos executivos

Ruy Shiozawa – Presidente do GPTW Institute – Como as 
empresas se adaptam?

Eugenio Mussak – Presidente da Sapiens Sapiens 
Desenvolvimento e diretor de Pesquisa da ABRH – O olhar 
do indivíduo

Âncora: Nelson Savioli – Superintendente executivo da 
Fundação Roberto Marinho e diretor de Relações 
Internacionais da ABRH

15h30 – Painel 1 – Conteúdo Verde - Educação para 

Transição

Debatedores

Axel Grael – Presidente do Instituto Rumo Náutico/Projeto 
Grael

Luiz Edmundo Rosa – Diretor do Instituto de Gestão 
Sustentável e diretor de Educação da  ABRH

Celso Niskier – Reitor da Unicarioca e diretor de Relações 
Governamentais da ABRH

Leila Alberton – Gerente de Educação Ambiental e 
Patrimonial da Itaipú Binacional

Âncora: Thereza Abraão – Consultora de Educação do 
Banco Santander e diretora de Sustentabilidade da ABRH

15h30 – Painel 2 – Preparando Líderes Verdes

Debatedores

Luiz Carlos Cabrera – Sócio-diretor da PMC Amrop

 International – Perfil do Líder

Marco Dalpozzo – Diretor-superintendente de RH da L’Oréal

Vicky Bloch – Presidente da Vicky Bloch Associados e diretora 
de Gestão do Conhecimento e Inovação da ABRH – Ética

Âncora: Elaine Saad – Vice-presidente da ABRH

17h – Arena – Pensando Carreiras Verdes

Mediadores

Felipe Solari – Apresentador do Legendários (TV Record)
Léo Almeida – Artista digital, videografista e apresentador do 
Caminhos da Escola (TV Escola)

Participantes

Joana Rudiger – Gerente de Talentos da Unilever

José Edimilson Canaes - Diretor de Operações da CDI

Celina Joppert – Coach e cantoterapeuta e diretora Cultural 
da ABRH
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Para saber das notícias e novidades da Cúpula Mundial 
Green Jobs, é só acessar as redes sociais da ABRH-Nacional:

Nas redes sociais

Facebook (www.facebook.com/ABRHNacional)

Twitter (@ABRHNacional)

Blog (http://abrhnacional.org)

MELHOR
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