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Representantes da área de Recursos Humanos das empresas associadas fornecedoras e fabricantes de papel e celulose no evento “Café com RH”

QUAL O PERFIL DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CELULOSE
E PAPEL QUE AS EMPRESAS ESTÃO BUSCANDO?
Novo Grupo de Trabalho da ABTCP reuniu os gestores de RHs no evento “Café com RH”,
realizado na sede da Associação, em 14 de março, para responder esta pergunta

C

ada vez mais o setor de celulose e papel necessita de
profissionais qualificados e diferenciados. Porém, não
é tarefa fácil encontrar esse perfil. Como a missão da
ABTCP é a capacitação técnica, a associação decidiu
criar um novo Grupo de Trabalho (GT) integrado pelos
gestores de Recursos Humanos das empresas, para apoiar estas atividades de formação, entre outras. O marco da primeira reunião foi o
evento “Café com RH”, promovido na sede da Associação no dia 14
de março último, do qual participaram representantes das empresas
Grupo Metarh, Kemira, Manikraft, MD Papéis, Melhoramentos,
Solenis e Suzano Papel e Celulose.
A coordenação do novo GT de RH ficará a cargo de Thiago Costa Tavares, da Suzano Papel e Celulose. Dentre os objetivos do GT
de RH da ABTCP estão a busca de treinamentos diferenciados, o
networking, novas metodologias e a reavaliação do programa de
pós-graduação da Associação, entre outras demandas levantadas
pelas empresas do setor.
“O Grupo de Trabalho de RH nos permitirá estratificar a demanda e até criar um plano setorial para buscarmos financiamentos voltados à capacitação técnica. Mas para isso precisamos estruturar esse projeto e nada melhor do que trabalhar com
esses profissionais que conhecem como ninguém sua empresa,
seus colaboradores e suas necessidades”, disse Viviane Nunes
coordenadora Técnica da ABTCP.
Uma das novidades da ABTCP apresentada no evento “Café com
RH” a ser liderada pelo novo GT é o Programa de Preparação de Ges-
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tores em Celulose e Papel, que será lançado pela Associação em 2019.
A ABTCP contará com os demais comitês para estruturar o conteúdo
técnico, mas principalmente com esse GT de RH para delinear quais as
habilidades desejadas que deverão ser trabalhadas nesse programa,
incluindo o formato e conteúdo.
Após a apresentação e formalização do novo GT de RH, a ABTCP promoveu uma palestra com Gaya Machado, que presta consultoria, palestras e treinamentos, falando sobre o tema “O Lucro da Felicidade”.
Abordando a ciência da felicidade e do bem-estar subjetivo, Gaya falou
sobre a importância do assunto, tanto para o benefício pessoal como
corporativo, trazendo dados científicos sobre a melhoria do ambiente
de trabalho, em que a felicidade é uma vantagem competitiva.
“Se você alimenta sua atitude mental em estado positivo, você
tem mais inteligência para lidar com os desafios da vida e, consequentemente, ser mais bem-sucedido em vários aspectos. Logo,
o funcionário feliz produz mais, abstém-se menos e, automaticamente, influencia os demais”, enfatizou Gaya. De acordo com pesquisa apresentada aos presentes sobre os benefícios que se pode
lucrar com a felicidade foi constatado que as pessoas mais felizes
produzem 31% a mais; vendedores otimistas vendem 37% mais;
e um estado mental positivo permite que se chegue à solução de
problemas 19% mais rápido.
A próxima reunião será realizada no próximo mês de abril e está aberta
aos representantes das áreas de Recursos Humanos das empresas fabricantes e fornecedoras associadas à ABTCP. Para se inscrever, envie um e-mail
para bruna@abtcp.org.br ou ligue para (11) 3874-2727.      n

