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SANTA CATARINA
ABRH

prÓXImos
eventos das 

regIonaIs

ParticiPe do 28º coNcarH e se torNe 
um ageNte da traNsformação

Inscreva-se e participe do 28º 
CONCARH (Congresso Catarinense 
sobre Gestão de Pessoas), de 
5 a 6 de julho, no Centrosul, em 
Florianópolis. 

Com o tema “Influenciadores 
da Transformação”, a ABRH-
SC prepara um evento único, 
com palestrantes nacionais 
e internacionais e mais de 20 
atividades entre cases, palestras 
e workshops, além dos Espaços 
Influenciação, Oficinando, ABRH 
Experience e Expocarh. 



aCompanHe os eventos e as novIdades que

aConteCem em nossas regIonaIs

Escolha uma cidadE



REGIONAL
blumenau

prÓXImos
EvEntos

11/05 – 9h às 16h 
2ª Jornada de relações traBalHIstas

o equIlíBrIo no mundo CorporatIvo, as mudanças da reforma traBalHIsta e o 
esoCIal. aplICar a leI ou ser Cauteloso?

* Eventos sujeitos a alterações. Mais informações através do e-mail abrh@abrhblumenau.com.br

A troca de experiências entre profissionais 
de Recursos Humanos sobre a inclusão de 
pessoas com deficiências movimentou o 

evento Diálogos Colaborativos. 

O eventO fOi realizadO  
nO dia 11 de abril. 

diálogos colaborativos 
aPreseNta case de 
iNclusão da Hbsis

2ª coNfraria de gestores debate 
Perfil do ProfissioNal de rH
O workshop RH como 
Design Organizacional 
foi realizado no dia 19 
de abril, com base no 
livro DesigneRHs para 
Um Novo Mundo.

Marco Ornella 
apresentou “Como 

Transformar o 
RH em Designer 
Organizacional”, 

com uma extensa 
pesquisa sobre a 
nova identidade 

do profissional de 
RH e as práticas de 
gestão de capital 

humano. 



REGIONAL
brusque

prÓXImos
EvEntos

18/05 – 16h às 18h 
ConeXões que geram valor: uma Conversa soBre Cultura, lIderança e engaJamento

ConvIdada: danIela Zanatta, mestre em psICologIa organIZaCIonal pela ufsC 

* Evento sujeito a alteração. Mais informações através do e-mail brusque@abrhsc.org.br

visita técNica 
aborda seguraNça 
como valor 
orgaNizacioNal

No dia 11 de abril, a ZEN S.A. recebeu os 
associados da ABRH-Brusque e apresentou 
suas práticas de saúde e segurança. 

A visita técnica foi orientada pela colaboradora 
Kênia Melissa Rovaris, que falou sobre a 
importância do envolvimento da liderança para 
que a segurança se torne parte da cultura da 
organização. 

A prática de ações constantes de conscientização 
dos colaboradores sobre atos seguros também foi 
destacada aos visitantes. 



REGIONAL
chapecó

A comunicação como estratégia e o papel do líder como 
protagonista para o engajamento das equipes foram os 
destaques do Workshop Comunicação Face a Face, promovido 
pela ABRH-Chapecó em parceria com a Compreendo 
Comunicação, no dia 22 de março. 

Os presentes conheceram, na prática, 
ferramentas de comunicação para 
informar, engajar e liderar as equipes de 
forma assertiva, garantindo resultados 
mais eficientes para a organização.

comuNicação Para 
eNgajar as equiPes



REGIONAL
CriCiúma

iNteligêNcia 
comPetitiva como 
ferrameNta de 
traNsformação 
Em palestra realizada no dia 10 de abril, o 
professor Eugênio Mussak fez o público refletir 
sobre como transformar pessoas e organizações, 
de olho na evolução do mundo dos negócios e 
no comportamento da concorrência, a partir das 
técnicas da Inteligência Competitiva.

Eugênio Mussak tem mais de 20 anos 
de experiência em temas corporativos, 
como comportamento, liderança, 
cultura, mudanças e transformações e 
possui mais de 12 livros publicados. 



REGIONAL
FLORIANÓPOLIS

Dimensionar as forças de trabalho para as 
necessidades futuras das organizações 

e elaborar projetos de gestão estratégica 
de pessoas foram algumas das 

informações compartilhadas na palestra 
Planejamento da Força de Trabalho pelo 

especialista em Gestão de Pessoas e 
doutor em Administração, José Hipólito, 

na Associação Industrial e Empresarial de 
Florianópolis (ACIF), no dia 11.

como Prever e 
PlaNejar a força 

de trabalHo 

Grupos tEMáticos proMovEM Encontros dE dEbatEs
Os Grupos Temáticos da ABRH-Florianópolis promoveram seus encontros mensais e 

aproveitaram as oportunidades para trocar informações e experiências, com a apresentação 
de cases de empresas de Santa Catarina. 

GEstão dE pEssoas na árEa pública
O grupo reuniu-se no dia 2 e debateu o tema “Como engajar 

a Alta Administração”, conduzido por Yazmin Trejos. 
PRóxiMO eNCONTRO DiA 03/05.

rEMunEração EstratéGica
Os integrantes se reuniram dia 18 e conheceram 
a primeira pesquisa salarial feita pela ABRH-SC, 

apresentada pela diretora da SinSalarial Carolina Farah, 
e o case da Resultados Digitais sobre a aplicação prática 

da pesquisa, por Daniele Kern. 
PRóxiMO eNCONTRO DiA 16/05.

GEstorEs dE rH
Em reunião no dia 19, 

conheceram estratégias para 
utilizar a gameficação na 

Gestão de Pessoas e a pesquisa 
salarial realizada pela ABRH/

SC. Também receberam o 
administrador e professor da 
ESPM, Ricardo Sondermann.

PRóxiMO eNCONTRO DiA 21/06.

trEinaMEnto E dEsEnvolviMEnto
Na Unimed, o grupo debateu o case da empresa Fontes 

Promotora de Créditos, sobre Programa de Líderes, no dia 26.
PRóxiMO eNCONTRO DiA 10/05.

rEcrutaMEnto E sElEção
No dia 24, os integrantes 
foram à Federação das 

Indústrias de Santa Catarina 
(Fiesc) debater o tema 

Seleção por Competências.
PRóxiMO eNCONTRO  

DiA 29/05.

os associados à abrH podEM participar GratuitaMEntE das 
rEuniõEs dos Grupos tEMáticos.



REGIONAL
itajaí

Nota de correção
Na edição de abril da AproximarRH, publicamos, de forma equivocada, a foto 
Workshop “Os Impactos e Mudanças na Reforma Trabalhista” como sendo da 
Reunião de Planejamento 2018. Ao lado, a foto correta. 

prÓXImos
EvEntos

15/05 
1º enContro 

do pronet 2018

14/06
Curso: negoCIações 

sIndICaIs

19 E 20/06
mIssão 

empresarIal

* Evento sujeito a alteração. Mais informações através do e-mail administrativo@abrhitajai.org.br

remuNeração estratégica é debatida Nos 
eNcoNtros do gruPo de estudos
No dia 11 de abril e 09 de maio, a 
ABRH-Itajaí promoveu o 1º e o 2º 
Encontro do Grupo de Estudos 2018. Os 
associados se reuniram na Dinâmica 
RH e na Huisman Ltda e trocaram 
conhecimentos sobre a Remuneração 
Estratégica. 

Melhores práticas de remuneração, a 
criação de um programa de remuneração 
variável e as estratégias organizacionais 
foram tópicos do debate, que teve a 
mediação da ex-presidente da ABRH-
Itajaí, Adriana Fritzen.

Grupo reunido na 
Huisman Ltda. 

Associados 
debatem 
Remuneração 
Estratégica  na 
Dinâmica RH



REGIONAL
JARAGUÁ DO SUL

O lançamento do Prêmio Ser 
Humano 2018, com a apresentação 
de cases vencedores das empresas 
Termotécnica e Senac e a palestra 
sobre Remuneração como Estratégia 
para Atração e Retenção de Talentos, 
foram os destaques do encontro 
realizado pela ABRH-Jaraguá do Sul 
em março, no dia 27. 

cases Premiados marcam 
laNçameNto do Prêmio ser 
HumaNo 2018 em jaraguá do sul

O Senac apresentou seu Programa de 
Desenvolvimento e Competência (PDC) 
enquanto a Termotécnica mostrou sua 

Semana interna de Prevenção de Acidente, 
Meio Ambiente e Qualidade (SiPAMAQ).  

O workshop foi realizado pela facilitadora Juliana r. 
Joaquim, da Comprendo Comunicação, no dia 18 de abril. 

Os participantes aprenderam na prática, por meio 
do jogo do Líder Comunicativo, como utilizar a 
comunicação interna como estratégia para o 

engajamento dos colaboradores com o propósito 
das organizações e o papel do líder de equipe como 

principal ferramenta da comunicação. 

prÓXImos
EvEntos

eNdomarketiNg 
Na Prática

22/05 – 14h às 16h30 
proJetos Inovadores na área de gestão de pessoas

vIsIta téCnICa ao Beto Carrero World 

* Evento sujeito a alteração. Mais informações através do e-mail secretaria@abrhjaraguadosul.org.br



REGIONAL
JOINVILLE

prÓXImos
EvEntos

a assEMblEia 
ordinária anual 

da abrH-JoinvillE 
foi realizada em 5 de 
abril, para apreciação 

e aprovação das 
contas e do relatório 

de atividades da 
gestão 2017.

fique Por 
deNtro!

Dia 4 de abril, a ABRH-Joinville realizou o 
primeiro evento do GGP 2018 – Grupo de 

Gestão de Pessoas. 

PARTiCiPARAM 63 PROfiSSiONAiS, 
que acompanharam as experiências 
do sócio-diretor da Impakt Consultoria, 
Alfredo Mendívil, sobre o Papel da 
Gestão de Pessoas na Gestão do 
Conhecimento Organizacional.

abrH-joiNville Promove 
Primeiro ggP 2018

Trocar experiências e conhecimentos, estudar a 
nova legislação, debater novas práticas adotadas 

nas empresas, pontos em comum, dificuldades nas 
relações sindicais e acompanhar negociações coletivas 
são alguns dos objetivos do Grupo de Estudos Sobre a 

Reforma Trabalhista, da ABRH-Joinville. 

O primeiro encontro ocorreu no Senac, no dia 26 de 
abril. Participaram 30 profissionais de diversas áreas 

em busca de soluções que darão maior segurança 
para a tomada de decisão dos gestores de RH sobre as 

mudanças trabalhistas. 

gruPo multidisciPliNar 
se reúNe Para estudar a 

reforma trabalHista

08/05 – 17h30 
por onde Começa a lIderança? eXerCItando autoCoaCHIng 

palestra Com marIléa luCKoW e rafaella fusInato 
ferreIra

10/05 – 14h 
remuneração estratégICa Como ferramenta 

para atração e retenção de talentos 
palestra Com CarolIna pIZolatI faraH



REGIONAL
tubarão

prÓXImos
EvEntos

* Evento sujeito a alteração. Mais informações através do e-mail: presidentetubarao@abrhsc.org.br

remuNeração estratégica é tema 
de Palestra Para associados da 
abrH-tubarão
Sob o comando da palestrante 
Carolina Pizolati Farah, os 
associados à ABRH-Tubarão 
aprenderam técnicas para utilizar 
a Remuneração Estratégica como 
Ferramenta para a Atração e 
Retenção de Talentos Humanos. 

A PAleSTRA OCORReU NO AUDiTóRiO DA 
fUCAP, eM CAPivARi De BAixO, NO DiA 24 
De ABRil, e Teve A PARTiCiPAçãO De MAiS 
De 70 ASSOCiADOS. 

Além de muito 
conhecimento, o evento 

também teve a solidariedade 
como ingrediente. Alimentos 

não perecíveis foram 
arrecadados e doados para o 

Instituto Nossa Família. 

sHow de 
solidariedade

16/05  
mIssão empresarIal 

vIsIta téCnICa na resultados dIgItaIs e softplan 



acompanhe a aBrH-sC também nas redes sociais
e fique por dentro de todas as novidades.

/aBrHsC aBrH-sC aBrH.sC
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