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IndústrIa 4.0 é assunto 
no 9º fÓrum de dIrIgentes de rH 

O 9º Fórum de Dirigentes de RH 
aconteceu no dia 1 de novembro, em 
Blumenau. O evento contou com a 
participação do professor e consultor 
Luis Augusto Lobão Mendes, que 
falou sobre o tema: O Futuro não é 
mais com era Antigamente. 

Lobão destacou as mudanças 
com a chegada da Indústria 4.0 e a 
transformação dos profissionais em 
pessoas 4.0. 

Nossa adaptação 
está acontecendo 
em uma velocidade 
muito menor do 
que as mudanças e 
nós precisaremos 
acelerar esse 
processo antes que 
nossas empresas 
sejam atropeladas”.

“



aCompanHe os eventos e as novIdades que

aConteCem em nossas regIonaIs

Escolha uma cidadE



REGIONAL
blumenau

papel do líder é 

tema de dIsCussão 

do dIálogos

CorporatIvos

Aconteceu, no dia 17 de outubro, mais 
uma edição do Diálogos Corporativos. 
Dessa vez, o tema foi o Papel do 
Líder Servidor, ministrado por José 
Bonifácio Rodrigues de Sousa, gerente 
de Gestão de Pessoas da Viacredi. 

prÓXImos
EvEntos

16/11 | 14h
reforma traBalHIsta* 

palestra com simone feuser. 

* Evento sujeito a alteração. Mais informações através do e-mail abrh@abrhblumenau.com.br

O evento aconteceu na Viacredi 
e contou com a presença de 20 
participantes.
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entre rHs dIsCute soBre

prÓXImos
EvEntos

21/11 | 14h
13º enContro de gestão de pessoas* 

três workshops e uma palestra magna com arthur diniz.

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

reCrutamento e seleção

O objetivo desses encontros é fomentar a discussão e o networking entre os associados 
sobre as principais práticas de RH.

Aconteceu, no dia 17 de outubro, um bate papo entre 
profissionais de RH sobre Recrutamento e Seleção. 

O evento contou com a presença da psicóloga e consultora 
Kellin Chiqueleiro Machado e faz parte do Entre RHs, que é um 
evento gratuito e exclusivo para os Associados da ABRH. 
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prÓXImos
EvEntos

22/11 | 8h
o melHor das melHores 2017*

apresentação de cases das empresas termotecnica, viacredi e oracle.

grupo de gestão de pessoas fala 
sobre ações de ComunICação Interna

Diretora Da thomas internation apresenta ppa 

engajamento através do propÓsIto 
organIzaCIonal foI tema de enContro

O grupo temático de Gestão de Pessoas da Área Pública se reuniu 
no dia 11 de outubro, na FIESC, para falar sobre ambiência e 
endomarketing para motivar e informar os colaboradores. Durante 
o evento, foi possível conhecer algumas ações que objetivam 
a gestão estratégica da comunicação interna, contribuindo 
efetivamente para o clima organizacional.

O grupo de Recrutamento e Seleção se reuniu no dia 20, no Impact Hub 
Florianópolis. O encontro foi mediado por Valéria Pimenta, diretora da 
Thomas International Brasil, com o objetivo de apresentar a metodologia, 
questionário e relatórios de Avaliação de Perfil Profissional (PPA) da 
Thomas International.

Aconteceu, no dia 17 de 
outubro, a apresentação 
do case de Orçamento e 
Planejamento do Grupo 
Calcenter, pelo gerente de 
controladoria Erinelson.
O encontro aconteceu no 
Sebrae.

O grupo de Gestores da ABRH se reuniu, no dia 26, para falar 
sobre como desenvolver engajamento através do propósito 
organizacional. O encontro contou com a presença de Yazmin 
Trejos, da Satori Estratégica, e foi realizado na empresa Intelbras.

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

grupo de 
remuneração 
estratégICa 
ConheCe Case 
da CalCenter



REGIONAL
itajaí

A 3ª edição do Programa de Networking (Pronet) aconteceu no dia 19 de outubro, no 
Parque Beto Carrero World, em Penha. Na ocasião, foram apresentados três cases 
vencedores do Prêmio Ser Humano: “Como a cultura do bem-estar dos colaboradores 
pode alavancar resultados”, da Sutherland Global Services, “Programa Saúde em 
Equilíbrio para uma vida com qualidade”, do Portonave e “Atuar para encantar, encantar 
por amor”, do Beto Carrero World.

IndICadores de 
desempenho e seus 
ImpaCtos é tema De 
encontro Da aBrh itajaí

programa de networkIng
enCerra atIvIdades deste ano
Com Cases premIados

O grupo de Estudos 2017 se reuniu no dia 11 de outubro, 
na empresa Sênior Sistema, de Blumenau, para falar 
sobre indicadores de desempenho de Gestão de RH. 
Durante o encontro, os integrantes puderam conhecer 
esses indicadores e qual o impacto deles no negócio.

O objetivo do evento 
era a troca de projetos, 
programas, processos 
e ações de gestão de 
pessoas estimulando 
boas práticas entre os 
associados. Com esse 
evento, a ABRH-Itajaí 
encerrou as atividades 
deste ano, do grupo 
Pronet.



REGIONAL
JARAGUÁ DO SUL

reforma traBalHIsta

 é tema de palestra
No dia 7 de novembro, o advogado especialista em Direito do Trabalho e 
Empresarial, Alexandre Wasch Gurdon, palestrou sobre as mudanças da 
Reforma Trabalhista. O evento aconteceu no Centro Empresarial de Jaraguá 
do Sul (CEJAS) e reuniu 50 participantes. 

Os representantes das empresas que estavam presentes no evento puderam 
perguntar e tirar dúvidas quanto às alterações propostas pela Lei 13.467, de 
13 de julho de 2017, que entram em vigor ainda este mês.
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21/11 | 13h30
gestão de talentos:

H. potentIal / H. performanCe*

grupo de gestão de pessoas enCerra Cronogramas de vIsItas de 2017

lIga de gestores ConHeCe 
o Case da sCHulz s.a

ConfrarIa de rh dIsCute sobre prevenção em saúde

No dia 18 de outubro, cerca de 22 
profissionais das empresas associadas 
e profissionais do Lar Abdon Batista, de 
Joinville, realizaram uma visita técnica 
a Romaço Rolamentos. A visita foi 
organizada pelo grupo Gestão de Pessoas 
(GGP) que na ocasião pode conhecer 
o Programa de Inclusão de Jovens 
Aprendizes Abrigados, do Lar Abdon 
Batista, na qual consiste em oportunizar 
uma experiência profissional aos jovens 
em situação de vulnerabilidade.

O grupo da Liga de 
Gestores conheceu o 
Programa Escola de 
Capacitação da empresa 
Schulz S.A., durante 
uma visita técnica que 
aconteceu no dia 24. A 
equipe agradece a recepção 
da empresa e a troca de 
aprendizados sobre o case.

Aconteceu no dia 26, uma reunião de 
apresentação do case Atenção Primária em 
Saúde, da ArcelorMittal - VEGA, pelo médico 
Alex Melquisedec com a participação de 
Max Polastri e Marcel André Gossen que 
responderam todos os questionamentos. Os 
participantes puderam conhecer diversos 
programas de prevenção, conscientização 
e monitoramento em gestão de saúde. O 
evento foi organizado pelo grupo Confraria 
de RH e acontece no Centro Gastronômico 
do Senac.

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

O grupo encerra o cronograma de visitas 
às empresas que abriram as portas para 
o GGP, agradecendo a psicóloga Susana 
Borges Crissanto da Silva, representante 
do Lar, a Margaret Stassum, (sócia 
proprietária), aos profissionais do Lar e a 
Mariana Librelato, que ocupa o cargo de 
coordenadora de Gestão de Pessoas, e 
a equipe pela atenção, disponibilidade e 
facilitação deste encontro.



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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