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Cadastre-se 

  

   

Nome

E-mail OK

Próximos Eventos 

27/07/2010 :  
Escola de Samba: Um 
Modelo de Negócio 
focado em Resultados  
 
02/08/2010 :  
Introdução ao Modelo 
de Gestão por 
Competências  
 
03/08/2010 :  
Jogos e Vivências para 
Treinamento 

Conteúdo 

Trabalho em Equipe 
Vendas 
Motivação 
Liderança 
Qualidade de Vida 
Criatividade 
Competências 
Tecnologia 
Ferramentas 

Informações 

Telefone: 
+55 (11) 5539-4665 
FAX: 
+55 (11) 3562-7638 
E-mail: 
abtd@abtd.com.br 
Endereço: 
Rua Machado 
Bittencourt, 89 - Vila 
Mariana - S.Paulo/SP 
Ver Mapa 
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Recife será sede do 13º Congresso Brasileiro de 
Criatividade, RH e Gestão com Pessoas 
http://www.abtd.com.br - Data da Publicação: 21/07/2010

O Recife vai sediar, entre os dias 1 e 3 de setembro, o 13º Congresso Brasileiro de Criatividade, RH & Gestão com Pessoas 
(CRIARH) e o Congresso Pernambucano de Gestão com Pessoas, tornando-se o maior evento de Gestão com Pessoas da 
Região e um dos maiores do País. Durante o evento, 30 renomados palestrantes no Brasil e no Exterior irão apresentar 
casos de sucesso, soluções inovadoras e empreendimentos sustentáveis com lideranças, empresários e instituições. 

O  tema  central  é  “Gestão Sustentável  -  A  Inovação  em  Gestão  de  Pessoas  nas  Organizações”.  De  acordo  com  o 
organizador  do  evento,  Alex  Paiva,  o  atual  desafio  na  gestão  de  empresas  sustentáveis  está  em  facilitar  para  que  as 
mentes e corações de todos os colaboradores possam estar sempre abertos e livres para criar,  inovar, produzir e gerar 
melhores  resultados  com  sustentabilidade.  “Estes  princípios  quando  aplicados  de  modo  contínuo  se  tornam  hábitos 
comportamentais e contribuem para transformar nossas organizações”, explica.  

Entre os palestrantes vão estar o presidente da Adidas no Brasil, Marcelo Ferreira, que vai falar sobre a importância da 
inovação na gestão com pessoas, além do astronauta brasileiro, Marcos Pontes, que vai proferir uma palestra que tem 
como base a necessidade das empresas estarem sempre se atualizando. O tema da palestra dele é “Sua Empresa Precisa 
de uma Nova Atitude”. 

Promover a liderança inspiradora, desenvolver competências, superar limites, estimular a responsabilidade social, inovar 
na  gestão com pessoas, edificar  organizações mais  sólidas,  construir um futuro sustentável. Este é o propósito do 13º 
CRIARH. No  mesmo  período  será  realizada  a  EXPO-CRIARH,  feira  de  produtos  e  serviços  voltados  para  a  área,  onde 
expositores terão um espaço  fundamental para celebrar grandes negócios, oportunizando serviços,  tecnologia, cultura, 
excelente oportunidade para parceiros, apoiadores e patrocinadores do CRIARH. 

O  evento  tem  como  público  alvo  profissionais  do  setor  público,  presidentes  e  superintendentes  de  empresas  em 
processo  de  transformação,  que  estejam  utilizando  ou  planejando  aplicar  tecnologia  na  gestão  e  modernização  dos 
processos;  Diretores  e  Gerentes  de  Recursos  Humanos;  Gerentes  e  Profissionais  que  desejam mudar  e  ser melhores; 
Especialistas em Gestão do Conhecimento, Profissionais de Treinamento à distância (e-learning) e Profissionais atuantes 
na  área  de  treinamento  e  ensino;  Consultorias  e  Assessorias  que  tem  a  missão  de  lidar  com  clientes  e  promover 
mudanças  em  organizações;  Profissionais  da  Área  de  Criatividade, Marketing  e  Comunicação;  e  Empresários  e Micro-
Empresários. 

  

Os  interessados  em  participar  da  13ª  edição  do  Congresso  Brasileiro  de  Criatividade,  RH  &  Gestão  com  Pessoas  e  o 
Congresso Pernambucano de Gestão com Pessoas podem fazer as inscrições através do site: www.criarh.com.br. 

Voltar

 

 

Enquete 

Qual palestrante você 
gostaria de assistir na 
Plenária 2 do CBTD 
2010? 
 

Abílio Diniz 

Alex Dias (Pres. 

Google) 

Caco Barcellos 

Eduardo Giannetti 

Eike Batista 

Suzana Herculano 
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Votar

Ver Resultados 
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