
Há 2 anos ajudando centenas de profissionais de RH



Quem somos
O Grupo TRHOCA nasceu em abril de 2014, do desejo de Isabela 

Cavalheiro fazer algo inovador no mundo da gestão de recursos 
humanos. Ela, então, iniciou um grupo de troca de materiais de RH 
no Facebook que, em pouco tempo, conseguiu um engajamento 
forte de seus participantes.

Não demorou para acontecer o primeiro evento. Em agosto do 
mesmo ano, algumas pessoas se encontraram para conversar 
sobre temas de seu dia-a-dia de trabalho.

Ao longo dos meses, o Grupo Trhoca foi responsável por 
transformar a vida de muita gente. Pessoas conseguiram 
se recolocar no mercado, empresários fecharam negócios e 
aumentaram seus clientes, profissionais estudaram gratuitamente 
por cursos sorteados - desde workshops rápidos até pós-
graduações.

Atualmente, o Grupo Trhoca realiza eventos bimestrais, sempre 
com com o objetivo de possibilitar o networking, troca de materiais, 
artigos, debates, vagas e demais temas relacionados a RH.



14 eventos 
realizados

20 voluntários na 
coordenação

Eventos

400 de média 
de público

13º evento do 
Grupo Troca

Atrações
• Palestras
• Networking
• Sorteio de brindes e 
cursos gratuitos
• Apresentação dos 
parceiros
• Stands de roupas 
femininas, calçados, 
acessórios e comidinhas.



Público dos eventos

Profissionais de RH

• Estagiários
• Auxiliares
• Analistas
• Júniores
• Plenos
• Sêniores

Empreendedores
Pessoas que buscam 

desenvolvimento e 
crescimento profissional

Estudantes de RH

Pessoas em busca de 
recolocação profissional



Fotos



Trhoca na web
Mais de

15 mil membros 
no grupo

Mais de

18 visitas em 
nosso website

Mais de

7 mil seguidores 
na fanpage



Parceiros

Recursos Humanos



Isabela Cavalheiro
Fundadora e Diretora do Grupo Trhoca
Psicóloga (CRP 06/6564-8)
Pós-Graduada em Gerenciamento Estratégico de RH
Especialista em Orientação Profissional e de Carreira pela USP
Grafóloga (membro da Sobrag). 

15 anos de experiência nas áreas de Recrutamento & Seleção e 
Treinamento & Desenvolvimento, com atuação em empresas como 
Senac-SP, CEVA Logistics, União Química 
Farmacêutica e Biolab Farmacêutica. 

Professora dos Cursos R&S foco em 
competências e Técnicas de Dinâmicas de 
Grupo. 

Professora de pós-graduação da disciplina 
“Técnicas de Seleção de Pessoal” na UNICID.



Fale Conosco
Grupo Trhoca
(11) 9.8659-6577
contato@grupotrhoca.com

www.grupotrhoca.com
  /grupotrhoca


