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Nos dias 14 e 15 de 
junho, a ABRH-Nacio-
nal promoveu debate 
inédito sobre a gestão de 
pessoas diante da forte 
demanda, dentro das 
empresas,  por uma 
atuação que, mais que 
lucratividade, contemple 
a sustentabilidade dos 
negócios e do planeta. 
Os líderes como incenti-
vadores de uma cultura 
“verde”, o papel das 
instituições de ensino na 
formação de cidadãos 
mais conscientes de sua 
responsabilidade socio-
ambiental e as expectati-
vas do mundo corporati-
vo em relação aos jovens 
nesse contexto foram 
a l g u n s  d o s  t e m a s  
debatidos na Cúpula 
Mundial Green Jobs.

A iniciativa nasceu de 
uma parceria com o 
Instituto Humanitare e 
integrou a programação 
da Rio+20 e Você, no 
Planetário da Gávea, na 
capital fluminense. A 
abertura do evento 
contou com a participa-
ção Leyla Nascimento, 
presidente da ABRH, e 
Laís Abramo, diretora da 
OIT Brasil (Organização 
Internacional do Tra-
balho), e reuniu cerca de 
220 participantes inte-
ressados em conhecer a 
visão da área de Recur-
sos Humanos sobre a 
sustentabilidade e o 
mundo do trabalho.

As principais conclusões 
desse encontro serão 
apresentadas na próxima 
edição do Pessoas de 
ValoRH. 

Os interessados em participar do Prêmio 
Ser Humano Paulo Freire têm apenas até 
esta sexta-feira, dia 22, para fazer sua 
inscrição. Promovida pela ABRH-PE, a 
sexta edição vai destacar e reconhecer as 
melhores práticas em Gestão de Pessoas, 
Educação Corporativa e Responsa-
bilidade Social de Pernambuco. Os 
vencedores têm exclusividade, no seu 
Estado, para se inscrever no prêmio Ser 
Humano Oswaldo Checchia, concedido 
pela ABRH-Nacional aos melhores 
trabalhos de todo o país.

lguém já disse que 
o pênalti é tão 
importante numa 
partida de futebol 

que deveria ser cobrado pelo 
presidente do clube. Adaptada 
ao mundo corporativo, a ideia 
corresponderia a dizer que, 
hoje, a gestão de pessoas 
deveria ser função do presiden-
te da empresa. Obviamente, é 
apenas uma forma de reforçar 
uma verdade não muito 
recente, mas que se confirma no 
dia a dia das organizações: a 
aceitação, o sucesso e a pereni-
dade de uma empresa no mer-
cado estão diretamente relacio-
nados com a atenção dispensa-
da por ela aos seus colaborado-
res, fornecedores, consumido-
res e acionistas. Não é à toa que, 
no comando de organizações 
bem-sucedidas, encontram-se 
líderes que percebem – e 
adotam – políticas avançadas 
de Recursos Humanos como 
estratégia de competitividade.

Alguns desses exemplos serão 
apresentados em agosto, no 
CONARH ABRH 2012 – 38º 
Congresso Nacional sobre 
Gestão de Pessoas, que a 
ABRH-Nacional e a ABRH-SP 
vão realizar sob o tema 
Acelerar para competitividade: 
O desafio humano.

Confira os dirigentes de em-
presa de diferentes segmentos 
econômicos que estarão no pal-
co do Transamerica Expo 
Center, na capital paulista, para 
abordar as diversas interseções 
entre a gestão de pessoas e a 
sustentabilidade dos negócios:

Os executivos de RH brasileiros são os 
mais confiantes no crescimento de suas 
organizações para o próximo ano, de 
acordo com pesquisa global realizada 
pela Robert Half com 1.876 profissio-
nais da área de Recursos Humanos de 16 
países, entre eles Alemanha, Austrália, 
Brasil, China, Japão e Reino Unido.

Segundo o levantamento, 96% dos 
entrevistados brasileiros estão ao menos 
um pouco confiantes no crescimento de 
suas organizações, sendo que sete entre 
dez executivos do país estão muito 
confiantes.

Os franceses aparecem como os mais 
pessimistas: 55% não estão nem um 
pouco confiantes quanto ao desempenho 
das empresas do país. Itália e Reino 
Unido também mostraram pessimismo, 
com 33% e 28%, respectivamente.

Já em relação às perspectivas de cresci-
mento da economia do país, a confiança 
dos brasileiros aparece com menor 
intensidade: 45% estão muito confiantes 
e 46% um pouco confiantes. Luxem-
burgo lidera o pessimismo com 62% dos 
entrevistados nem um pouco confiantes, 
seguido por Itália (48%) e Japão (46%). 
Aliás, neste último, nenhum entrevista-
do manifestou estar muito confiante na 
expansão econômica do país.

Carreira 
verde agita 
a Rio+20

Prêmio pernambucano 
encerra inscrições 
amanhã

SECCIONAIS EM AÇÃO

PESQUISA

RH aposta no 
crescimento das 
empresas no Brasil
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