
Conarh/ Palestras

l Brasil – O Gigante
Acordou?
Fernando Henrique
Cardoso
19/ago, 18h às 19h15
Âncora: Lilian Guimarães
A expressão foi usada durante as
manifestações de rua de junho e
até virou motivo de piada nas
redes sociais. No 39º Congresso
Nacional sobre Gestão de
Pessoas (Conarh 2013), o ex-
presidente Fernando Henrique
Cardoso vai apoiar sua palestra
magna sobre a mesma
expressão: “Brasil – O Gigante
Acordou?”, no primeiro dia do
evento . A ideia do sociólogo e
ex-presidente é estimular o
pensamento crítico sobre a
maturidade das competências
nacionais de que o País dispõe e
das de que carece para fazer
frente às oportunidades e
desafios do contexto global e
doméstico. “Estarei no evento 
para discutir o contexto
econômico, político e social do
País”, afirmou Fernando Henrique
nos dias anteriores 
ao evento. 

l Palestra Educar 
Para Transformar
André Rodrigues Cano –
Banco do Brasil
20/ago, 9h00 às 9h45
Neste Conarh 2013, um projeto
de educação será um dos
principais cases na capacitação
de profissionais para o futuro
que se desenha. É a
Universidade Bradesco. O
diretor-gerente do banco André
Rodrigues Cano vai apresentar o
projeto que, segundo ele, mostra
como o RH pode colaborar para
que os profissionais se sintam
protagonistas da própria carreira.
Em sua palestra, Cano mostrará
como esse progresso pessoal – e
empresarial – é possível com o
aprendizado obtido com os
cursos oferecidos pela
instituição. O diretor do Bradesco
contará como a universidade
continua se estruturando para a
formação das bases e dos
líderes do futuro por meio das
escolas. Esse processo evolutivo
foi a razão para a criação da
Universidade Bradesco. André
Rodrigues Cano é formado em
Administração de Empresas
pelas Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU), com MBA em
Controladoria e Finanças pela
FEA/Ficap da Universidade de
São Paulo. Iniciou sua carreira no
Bradesco em 1977.

l Admirável Mundo Novo
Marcos Troyjo –
Universidade 
Columbia (EUA)
20/ago, 10h20 às 11h35
Âncora: Eugenio Mussak
Nos últimos 25 anos, a
globalização tomou conta do
mundo. Esse processo de
aprofundamento da integração
econômica, social, cultural e
política é o tema, no Congresso
da ABRH, de Marcos Troyjo,
diretor do BRICLab, da Columbia
University, economista e
cientista político. Em sua
palestra Admirável Mundo Novo,
Troyjo vai examinar não só a
trajetória da globalização ao
longo dos últimos 25 anos, mas
também a projeção de cenários
até 2030. Além disso, o cientista
político identificará movimentos
que hoje ganham força a partir
da negociação de mega-acordos
econômicos que envolvem os
EUA, Europa e alguns países da
Ásia e da América Latina, bem
como a "metamorfose" da
economia da China como vetor
de uma "Reglobalização".  

l Corporação 2020: Como
Transformar as Empresas

para o Mundo de Amanhã
Pavan Sukhdev – GIST
Advisory (Índia)
20/ago, 15h20 às 16h35
Criador do movimento
Corporação 2020, o economista
indiano Pavan Sukhdev defende
um modelo corporativo que
espelhe a realidade do século 21.
Nesse modelo, questões como
bem-estar e igualdade social,
preservação do meio ambiente e
lucro devem conviver
harmoniosamente. São novas
formas de as empresas atuarem
no cenário atual, alinhadas aos
objetivos da sociedade, como ele
expôs em seu livro Corporação
2020: Como Transformar as
Empresas para o Mundo de
Amanhã (Editora Planeta
Sustentável, 392 páginas),
lançado no Brasil em maio
último A ideia de Sukhdev é criar
políticas corporativas
específicas, sobretudo
mecanismos de cooperação e de
transparência global. E
estabelecer ferramentas de
regulação e controle para
atividades importantes como o
impacto ambiental da atividade
comercial. 

l Parceria CEO e RH na
Transformação da
Organização
Pedro Parente e Andrea
Marquez – Bunge Brasil
20/ago, 18h25 às 19h40
Âncora: Guilherme
Cavalieri
Diante da crise mundial posta
para as empresas e
organizações, há algo além de
visões catastróficas: há
oportunidades e até mesmo
aspectos positivos – desde que
haja cooperação na condução
dos negócios. Uma das
possibilidades é o encontro entre
o CEO e o departamento de RH.
Juntos, os dois podem agir para
transformar as organizações.

Esta parceria – o CEO com a
visão de longo prazo; o RH com a
estratégia de gestão – será o
tema da palestra de Pedro
Parente, ex-ministro da Casa
Civil e do Planejamento no
governo Fernando Henrique, hoje
na Bunge Brasil, e do diretor de
RH da empresa, Andrea
Marquez.

l Palestra Liderando a
Distância no Mundo Global
Lucyane Rezende –
Unilever
21/ago, 12h às 13h 
Tecnologias e plataformas que
facilitam o rápido acesso à
informação estão modificando o
modo de trabalhar – e liderar.
Este é o tema da diretora de
recursos humanos da Unilever, 
Lucyane Rezende, em cuja
palestra pretende discutir os
desafios das empresas em
liderança a distância. Acredita-se
que em breve as pessoas não
precisarão se deslocar
diariamente ao escritório para
trabalhar. Por isso, debater as
tendências para esse novo
universo está transformando as
relações dentro e fora das
empresas. As organizações terão
de preparar seus gestores para
formar, gerir e enriquecer a
relação com times de trabalho,
independentemente da distância.
Segundo Lucyane, os gestores
ainda têm dificuldade de exercer
essa liderança sem proximidade.
“É preciso traçar um objetivo
comum, ser mais direto e
assertivo”, explica ela. Mas é um
caminho sem volta: quase 12
milhões de pessoas já fazem ao
menos parte do expediente fora
do escritório.

l People Analytics – 
Uma Ferramenta na 
Gestão de Pessoas
Brian Welle – Google (EUA)
21/ago, 15h20 às 16h35
Âncora: Deli Matsuo
Membro do Google People
Analytics desde 2006, Brian
Welle lidera uma equipe de
analistas com o propósito de
melhorar a eficácia da gestão e
incentivar os funcionários de sua
empresa a tomar decisões
saudáveis sobre seu bem-estar
físico e financeiro. No congresso,
ele vai explorar a importância de
ter um conjunto de indicadores
de RH constituindo uma das
dimensões do “painel de

controle” da gestão da
organização. Nesses sete anos
no Google, ele conduziu
pesquisas e definiu programas
que melhoraram a iniciativa do
pessoal. Ele conduz estudos que
têm três objetivos: guiar o
gerenciamento de talentos por
meio do uso estratégico de
dados; desenvolver pesquisas
que tomem o pulso da
organização; e uma pesquisa
básica em RH com o People and
Innovation Lab (PiLab, uma
força-tarefa interna focada em
entender – e melhorar – a
efetividade do gerenciamento, a
saúde dos funcionários e a
inovação. 

l Sucessão – Riscos e
Oportunidades
Eduardo Sirotsky Melzer –
Grupo RBS
21/ago, 18h30 às 19h45
Âncora: Vicky Bloch
Baseado em sua própria
experiência, Eduardo 
Sirotsky Melzer assumiu 
a presidência do 
Grupo RBS em 2012, sucedendo
a seu tio, Nelson Sirotsky,
atualmente presidente do
Conselho de Administração do
Grupo. Preparação,

planejamento e disciplina para o
envolvimento de todos os
stakeholders foram premissas
fundamentais para construir um
processo que teve como objetivo
final o legado e o futuro da
empresa. “O compromisso com a
sucessão não pode ser um
projeto pessoal, e sim um
compromisso com a causa”,
afirma Melzer. É sobre esse
ângulo que ele vai discutir a
importância da preparação para
os processos de sucessão. 

l Gestão Encantadora.
Motivando Resultados
Eduardo Moreira – Banco
Brasil Plural
Magna de Encerramento
22/ago, 11h45 às 13h30
Âncora: Elaine Saad
Autor do best-seller
Encantadores de Vidas, Eduardo
Moreira é sócio-fundador e
membro do comitê executivo do 
Banco Brasil Plural, grupo com
mais de 500 colaboradores e seis
escritórios no Brasil e exterior.
Moreira tem mais de 15 anos de
experiência no mercado
financeiro: foi responsável global
pela mesa de Repo (Repurchase
Agreements) do banco suíço
UBS. Também foi sócio no Banco
Pactual. Em seu livro – que se
confunde com o tema de sua
palestra –, ele descreve os
métodos de Monty Roberts,
maior domador de cavalos do
mundo, e de Nuno Cobra,
preparador de atletas como
Ayrton Senna. Como resultado de
seu trabalho, em junho de 2012,
Moreira foi o primeiro brasileiro a
ser condecorado pela rainha
Elizabeth II pelos seus esforços
para eliminar a violência no
treinamento e doma de cavalos.

Durante os quatro dias do 39º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, nada menos que 43 palestras movimentarão as salas e mesas. Um total de 65 palestrantes vai falar sobre
praticamente todos os aspectos da gestão de pessoas nas empresas. Eis uma rica oportunidade para seguir e entender as principais tendências no RH de hoje.
É o objetivo do congresso, que pretende compartilhar ideias, propostas e caminhos. De uma forma ou de outra, os palestrantes vão falar dos modelos de gestão vigentes que já não atendem mais
às necessidades do negócio, tampouco às aspirações dos colaboradores. E, principalmente, vão mostrar as visões de um futuro que já chegou.
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EM QUATRO DIAS, 65 PALESTRANTES TRAZEM O MELHOR DO UNIVERSO DE RECURSOS HUMANOS 
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