6 eventos de RH que você precisa ir em 2019
A área de Recursos Humanos de uma empresa deve estar em constante aprimoramento, não é mesmo?
Além de acompanhar as novidades do mercado e implementar práticas eficientes na rotina da
corporação, é esperado que o profissional se mantenha atualizado em relação às novas tecnologias que
se apresentam no setor. Para isso, nada melhor do que os eventos de RH.
Ainda que muitas pessoas não compreendam sua importância, os eventos na área de Recursos
Humanos são perfeitos para atualizar conhecimento, fortalecer e expandir a rede de contatos e se
qualificar. Porém, com uma oferta crescente de opções, é fundamental selecionar as mais indicadas para
atingir seus objetivos.
Confira os principais eventos de RH previstos para 2019 em todo o Brasil!

1. Congresso Brasileiro de Liderança e Gestão de Pessoas
Data: 23 de fevereiro
Local: Expo Dom Pedro (Campinas, SP)
Com a participação de Leandro Karnal e 5 especialistas em liderança, o evento promete abordar
assuntos relevantes aos profissionais da área, como administração do tempo, motivação
comportamental e cognitiva, produtividade, ética e os desafios da era digital.

2. Speed Meeting RH
Data: 16 de abril
Local: São Paulo, SP
Com uma proposta diferente dos tradicionais eventos de RH, o Speed Meeting RH une compradores e
fornecedores de serviços no setor de Recursos Humanos, treinamento e desenvolvimento de
competências.
Assim, profissionais de gestão de pessoas e gerentes de empresas têm contato direto com os melhores
prestadores de serviço no Brasil em diversas categorias, como espaços para treinamento, agências de
viagens corporativas, softwares e aplicativos, benefícios para colaboradores e educação corporativa
(presencial e a distância).

3. Conalife — Congresso Nacional de Liderança Feminina
Data: 23 de maio
Local: Unique Hotel (São Paulo, SP)
A exemplo de suas edições passadas, o evento se dedica a disseminar a igualdade de gênero nas
organizações e incentivar o empoderamento feminino.
Com painéis de discussão, apresentações musicais e entrega de prêmio para a personalidade do ano,
os organizadores esperam um público ainda maior do que o registrado no ano passado.

4. Fórum de Gestão do Capital Humano
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Data: 13 de junho
Local: Hotel Intercontinental (São Paulo, SP)
A programação do evento inclui palestras com profissionais do setor, estudo de casos de sucesso,
tempo livre para networking e painéis de debate sobre gestão de talentos, inclusão e diversidade.
Com temas relevantes, o fórum promete apresentar as principais tendências da área para o sucesso e
desenvolvimento das empresas.

5. CONARH #humanize
Data: 13 a 15 de agosto
Local: São Paulo Expo (São Paulo, SP)
Uma das melhores oportunidades para networking na área, o CONARH estima uma participação de
cerca de 28 mil profissionais de Recursos Humanos e gestão de pessoas.
O formato inovador do evento permite que várias palestras ocorram simultaneamente no mesmo espaço,
já que os participantes contam com fones de ouvido para acompanhar os assuntos de seu interesse. O
tema escolhido para 2019, humanize, faz um contraponto à invasão da tecnologia nas corporações.

6. HSM Expo
Data: 4 a 6 de novembro
Local: Transamerica Expo Center (São Paulo, SP)
Organizado pela HSM, esse evento de RH é um dos mais importantes do ano. Com o lema “ouse
aprender”, a agenda conta com palestrantes conhecidos na área:
● Ariana Huffington (fundadora do The Huffington Post);
● Eric Ries (pioneiro no movimento Lean Startup);
● Hugh Herr (coordenador de um grupo de pesquisas no MIT Media Lab);
● Steven Kotler (um dos maiores especialistas em performance humana);
● Jill Adler (líder feminina de renome internacional).
Participar de eventos de RH pode criar oportunidades valiosas de negócios e aprendizado. Por isso, o
profissional que deseja investir em sua carreira, melhorar sua produtividade e se manter em
aprimoramento constante deve acompanhar os principais eventos da área e programar sua participação
durante o ano.
E você, costuma participar de eventos de RH? Para receber nosso conteúdo em primeira mão e não
perder nenhuma atualização, assine nossa newsletter!

