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APRESENTAÇÃO 

O RH.CON (Congresso Online Nacional de Recursos Humanos) foi um
evento de caráter técnico-científico que destinou-se  a acadêmicos e
profissionais que relacionam-se à área de gestão de pessoas. O objetivo
do evento foi promover um conjunto de práticas e metodologias aplicadas
para o desenvolvimento do capital humano e das organnizações.  O
congresso foi direcionado a disseminar conhecimentos sobre a área de
Recursos Humanos para o maior número de pessoas possível, incluindo
principalmente aquelas que estão distantes dos grandes centros do País e
que enfrentam dificuldades para estar em eventos presencialmente,
utilizando de grandes nomes do mercado.

O RH.CON aconteceu de 16 a 20 de Novembro de 2020, contou com
grandes nomes do mercado nacional, muito conteúdo atual e relevante e
com publicação de trabalhos!
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Obter informações sobre os mais variados assuntos se tornou muito
mais rápido e prático com a expansão da internet e dos meios de
comunicação que, embora o acesso seja amplo, a divulgação científica
ainda se encontra distante de muitas pessoas. Democratizar, inserir o
conhecimento científico na sociedade e melhorar a vida das pessoas
através dele, é um desafio que a Congresse.me se propôs. 

Fazemos com que as ações científicas tenham maior visibilidade,
divulgando os avanços nas mais variadas áreas e segmentos, de modo
que as pesquisas sejam mais facilmente assimiladas pelas pessoas, se
tornando essencial para o conhecimento e para a melhoria de vida da
sociedade como um todo.

Através desta divulgação acreditamos que estamos transmitindo novas
ideias através de pesquisas inovadoras, estamos propagando e
democratizando o aprendizado e contribuindo para a criação e
existência de novos conceitos relativos a diversas áreas do
conhecimento. O reconhecimento da pesquisa através da comprovação
e publicação é fundamental para que se produzam novos e melhores
materiais científicos, de forma que estimule o pensamento crítico dos
leitores. 

Agradecemos à todos os envolvidos pela confiança, dedicação e
parceria para a concretização deste evento e pelos novos
conhecimentos compartilhados através deste livro.


