
Conarh/ Eixos

O mundo vulnerável, incerto,
complexo e ambíguo das cor-
porações será o foco do eixo
Gestão das Organizações, lide-
rado por Antonio Salvador, vi-
ce-presidente executivo de re-
cursos humanos do Grupo Pão
de Açúcar. “As grandes mudan-
ças que estamos observando
no mundo, nas organizações e
no próprio RH não acontecem
drasticamente, mas algumas
delas se consolidam de forma
mais rápida, e há empresas que
se antecipam a elas. Procura-
mos sempre trazer para o
evento esse tipo de reflexão, de
contexto e, principalmente,
como estamos lidando com as
mudanças na prática”, afirma o
coordenador.   

Salvador ressalta que é
crescente a importância da
carreira na vida das pessoas,
que passam a ter nas empresas
um centro de relacionamento.
Daí a constante busca por par-
te dos colaboradores em en-
contrar um ambiente em que
se possa equilibrar itens como
trabalho, vida pessoal e mobili-
dade. “Queremos contribuir
para que os profissionais de
RH possam refletir sobre os te-
mas de mobilidade do traba-
lho, novos formatos de organi-
zação e, principalmente, como
desenvolvemos uma aborda-
gem baseada em indicadores
que não olhem apenas para o
retrovisor, mas ajudem a olhar
para frente e auxiliar a alta ges-
tão das organizações a tomar
decisões mais eficazes em ter-
mos de gente”, diz.

O eixo terá como destaque
duas palestras magnas: People
Analytics – Uma Ferramenta
na Gestão de Pessoas, minis-
trada por Brian Welle, do Goo-
gle (EUA), e Consistência da
Gestão com os Valores – Um
dos Principais Direcionadores,
por Mario Chady, do Spoleto, e
que terá como âncora Sofia Es-
teves. “Teremos também o vi-
ce-presidente de recrutamen-
to global da IBM, Alessandro
Bonorino, que abordará co-
mo uma empresa que opera
em mais de 150 países admi-
nistra sua proposta de valor
com os talentos (Novas Fron-
teiras do Trabalho no Mundo
Cada Vez Mais Complexo)”,
acrescenta Salvador.

Completam a grade do eixo
as palestras Ampliando Fron-
teiras da Gestão: Conexão e In-
tegração, por Rodrigo Diens-
tmann, da Cisco; Engajando
Pessoas Através de um Propó-
sito: RIO 2016, por Henrique
Gonzalez, diretor de RH do
Comitê Olímpico RIO 2016; Li-
derando a Distância no Mundo
Global, por Eduardo Reis, da
Unilever; e Gerir com Emoção
em Qualquer Ambiente, Cel.
Cláudia Araújo Romualdo, co-
mandante da 1ª Região da Polí-
cia Militar de Minas Gerais.

Busca pelo ambiente equilibrado
Gestão das Organizações

Luis Yuaso
ESPECIAL PARA O ESTADO

Uma das premissas em gestão
de recursos humanos é que os
resultados só podem ser atin-
gidos através de pessoas, o
que demanda investimentos
em treinamento, capacitação
e alinhamento dos colabora-
dores com a filosofia da em-
presa. No entanto, mais do
que isso, a nova ordem entre
os gestores de RH é de que é
necessário ir além e propor-
cionar um ambiente de reali-
zação e reconhecimento nas
corporações, já que profissio-
nais felizes e que recebem o
devido reconhecimento po-
dem elevar suas organizações
a outro patamar.

“Quando pensamos no
conceito de gestão de pes-
soas, podemos dizer, de for-
ma resumida, que é a admi-
nistração dos recursos hu-
manos, mas, quando busca-
mos alinhar o conceito dos
recursos humanos, devemos
pensar em habilidades, mé-
todos, políticas, técnicas e
práticas definidas sem es-
quecer do comportamento e

das relações humanas. Tudo
isso deve estar ajustado para
potencializar o capital huma-
no e assim termos organiza-
ções saudáveis, felizes e com
os resultados esperados”, ex-
plica Ricardo Mota, diretor
de RH da UAB Motors e líder
do eixo Gestão de Pessoas do
Conarh 2013.

Mota revela que a equipe
organizadora realizou estu-
dos sobre diferentes formas
de gestão de recursos huma-
nos para montar a grade de
palestras, que devem abordar
temas como atração e reten-
ção de talentos, capacitação e
educação, além de ferramen-
tas de motivação e reconheci-
mento dos colaboradores. “A
grande lição desse eixo é que a
gestão de pessoas ocorre atra-
vés da participação, capacita-
ção, envolvimento e desen-
volvimento de colaboradores.
Temos a função de humanizar
nossas empresas em prol de
melhores ambientes, mais
saudáveis, mais produtivos e
ainda mais rentáveis”, diz. 

Palestras. A primeira pales-
tra do eixo acontece no dia 19
e terá como tema o Poder da
Transformação: Pessoas, Em-
presas e Sociedade (ministra-
da por Genesio Lemos Couto,
da Odebrecht Agroindus-
trial). No dia seguuinte, Ma-
riana Ramirez, da Johnson &
Johnson, Juliana Bonomo, da
L’Oréal, Daniela Panagassi,
da Braskem, e a âncora Luci-
mar Viel Lencioni falarão so-
bre atração e retenção de ta-
lentos, enquanto André Ro-
drigues Cano, do Bradesco,
apresentará o tema Educar
para Transformar. 

A palestra magna do eixo,
Sucessão – Riscos e Oportu-
nidades, será ministrada pelo
presidente-executivo do Gru-
po RBS, Eduardo Sirotsky
Melzer, no dia 21, data que te-
rá também Marcelo Pirani, da
Cenarium Training & Coa-
ching, apresentando o tema
Liderança em Cena. Já João
Luiz Damato, da Kimberly-
Clark Brasil, e o âncora Silvio
Paciello abordarão as rela-

ções humanas nas corpora-
ções com a palestra Reverten-
do Resultados Através de Re-
lações de Confiança. 

O eixo terá ainda as pales-
tras As Práticas que Fazem a
Diferença nas Empresas de Al-
ta Performance (Jay Jamrog,
i4cp; Guilherme Cavalieri; Se-
rasa Experian; Cinthia Bossi;
Syngenta; e o âncora Francis-
co Soeltl); Um Olhar Diferen-
te Sobre Avaliação de Pessoas
e Remuneração: Mitos e Ver-
dades (Sergio Guillinet Fajer-
man, Itaú Unibanco).

“O eixo engloba a essência
do ser humano, como os rela-
cionamentos entre as pessoas
a educação necessária para
este novo momento que esta-
mos vivendo. O principal ob-
jetivo de um gestor de pes-
soas é entender como admi-
nistrar o melhor de cada um e
criar desafios constantes pa-
ra que assim possamos re-
pensar nossas formas e con-
ceitos diariamente. Só assim
estaremos abertos ao novo”,
afirma Mota. / L.Y.

‘Tudo deve estar ajustado para potencializar o capital humano’ 
Gestão de Pessoas

Aplicativo especial Prêmio Ser Humano Práticas vencedoras

Dia a dia

“Gestão de pessoas vai
além de capacitação e

remuneração: desafio é
criar organizações que

potencializem o capital
humano com ambientes
saudáveis, produtivos e

rentáveis”
Ricardo Mota

DIRETOR DE RH DA UAB MOTORS 
E LÍDER DO EIXO GESTÃO DE

PESSOAS

Uma das funções primordiais
da área de recursos humanos é
cuidar do desenvolvimento
dos colaboradores de uma or-
ganização. No entanto, os mo-
delos de gestão atuais vêm sen-
do questionados, especial-
mente em uma sociedade mar-
cada pela revolução tecnológi-
ca e que se transforma a uma
velocidade jamais vista. “O
mundo corporativo enfrenta o
que talvez seja uma das piores
crises na sua história, resulta-
do de um desalinhamento das
práticas de gestão em relação
às transformações e movimen-
tos da sociedade, hoje total-
mente integrada em redes”,
afirma Claudio Neszlinger, só-
cio da ETEH Desenvolvimento
Humano e líder do eixo Desen-
volvimento de RH.

Segundo Neszlinger, o eixo
deve levar os congressistas a
um debate sobre as melhores
práticas para transformar as
corporações em lugares mais
saudáveis para os colaborado-
res e que gerem, além de bom
desempenho financeiro, reali-
zação pessoal e benefícios à so-
ciedade. “É cada vez mais visí-
vel a necessidade de se parar
para discutir como fazer a or-
ganização voltar a ser um lu-
gar onde seja possível gerar re-
sultados sem incorrer em frus-
tação, infelicidade ou doença”,
analisa. 

A visão crítica do setor, por
sinal, foi um dos pontos de par-
tida para o desenvolvimento
da grade de palestras, de acor-
do com Neszlinger. “Nossas
discussões, durante a constru-
ção da grade, valeram-se das
experiências dos membros do

grupo como líderes da área em
organizações internacionais e
de segmentos diversos, que en-
frentam dificuldades para con-
tratar profissionais de RH com
a formação e visão de mundo
necessárias para operar essa
transformação”, conta, lem-
brando que é função do RH
não permitir que o resultado
financeiro fique acima das pes-
soas na escala de importância
das empresas.

“O profissional de recursos
humanos precisa ser mais efe-
tivo. Repensar sua formação e
educação, conhecer novos
conteúdos para ampliar seu re-
pertório e escopo de atuação e
legitimar-se como protagonis-
ta da transformação. Tem que
ser capaz de fazer uma leitura
adequada da sociedade e tra-
duzir os fenômenos que atuam
na sua evolução, gerando cons-
ciência e possibilitando um
verdadeiro alinhamento de
propósitos e significado nas re-
lações entre indivíduos e orga-
nizações”, avalia.

Um dos destaques do eixo
será a presença do ex-chefe da
Casa Civil e ex-ministro do
Planejamento Pedro Parente,
que atualmente é presidente
da Bunge Brasil. Parente, ao la-
do da vice-presidente de RH
da companhia, Andrea Mar-
quez, apresentará a palestra
magna Parceria CEO e RH na
Transformação da Organiza-
ção, que terá como âncora Gui-
lherme Cavalieri. 

Além da palestra do ex-mi-
nistro, o eixo terá temas como
Desafio Ético nas Organiza-
ções (apresentada por Robert
Henry Srour, da RHS); Se Essa
Empresa Fosse Minha – As In-
quietudes do RH (Cícero Pe-
nha, Grupo Algar); e Um Novo
Repertório para os Profissio-
nais de RH (Miguel Caldas,
Biosev). “Nossa intenção é
mostrar caminhos, inspirar e
motivar profissionais de RH a
se instrumentalizarem e assu-
mirem seu papel nesse momen-
to social e organizacional úni-
co”, finaliza Neszlinger. / L.Y.

Práticas para revolucionar o RH
Desenvolvimento de RH

Tudo o que acontece no Co-
narh 2013 poderá ser acompa-
nhado através de um canal ex-
clusivo, por meio do aplicativo
móbile Event Week, platafor-
ma desenvolvida especialmen-
te para esta edição do congres-
so. São esperados 3 mil con-
gressistas e 15 mil visitantes
durante os três dias do evento
e todos poderão receber avisos
de alerta das principais pales-
tras da programação, acompa-
nhados do perfil do palestran-
te. O aplicativo mostra ainda a

localização da palestra e, atra-
vés de um recurso de navega-
ção por GPS, indica o caminho
que o usuário deve seguir para
chegar ao local. O dispositivo
também fornece detalhes e di-
cas sobre como chegar ao
evento e um mapa completo
dos expositores da Expo-
ABRH, além de uma vasta gale-
ria de fotos e vídeos. O aplicati-
vo do Conarh 2013 está dispo-
nível para download em
smartphones e tablets, para
sistemas iOS e Android.

A programação de terça-feira,
dia 20, do Conarh prevê três
momentos especiais no
Grande Auditório: a en-
trega do Prêmio Ser Hu-
mano Oswaldo Chec-
chia, criado pela ABRH
como reconhecimento às
melhores iniciativas volta-
das ao desenvolvimento do
capital humano. Os vence-
dores serão anuncia-
dos e premiados an-
tes das palestras
magnas, distribuí-

dos da seguinte forma: às 10h,
premiação da modalidade De-

senvolvimento Susten-
tável e Responsabilidade
Social, nas categorias

Empresa Cidadã e Orga-
nizações do Terceiro Se-
tor; às 15h, premiação da
modalidade Gestão de
Pessoas – categoria Pro-
fissional e Acadêmica; às

18h, premiação da mo-
dalidade Gestão de
Pessoas – categoria
Empresa.

Um formato de comunicação
enxuto, seguindo o modelo
que a mídia eletrônica ofere-
ce. “Quase pílulas de práticas
vencedoras”, descreve o con-
sultor Luiz Augusto Costa
Leite, um dos coordenadores
desta novidade do 39º Co-
narh. O RH 15 minutos terá
duas sessões, uma no dia 20 e
outra no dia 21, cada qual
com apresentações de 15 mi-
nutos, nas quais serão trata-
dos assuntos relevantes no
dia a dia dos profissionais. O

objetivo, dizem os coordena-
dores, é obter o máximo de
informação útil no mínimo
de tempo. Participam da ati-
vidade Paulo Miri (Whirl-
pool Latin America); Livia
Sant’Anna (Mendes Jr.); Ju-
liana Bonomo (L’Oréal); Jac-
ques Métadier (Académie
Accor AmLat); Cida Reed
(Marcondes Consultoria); e
José Eduardo Dias de Camar-
go (Geac – Grupo de Empre-
sários e Cidadãos Amigos da
Criança de Campinas).

D
IVU

LG
A

Ç
Ã

O

D
IVU

LG
A

Ç
Ã

O

D
IVU

LG
A

Ç
Ã

O

“Segmento trata das 
rápidas mudanças 
pelas quais o mundo 
corporativo passa 
e sobre como lidar 
com elas na prática”
Antonio Salvador
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DE
RECURSOS HUMANOS DO GRUPO
PÃO DE AÇÚCAR

“É hora de os 
profissionais de recursos
humanos encararem 
a missão de aliar 
resultado financeiro 
com a realização pessoal
dos colaboradores”
Claudio Neszlinger
SÓCIO DA ETEH 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 
E LÍDER DO EIXO 
DESENVOLVIMENTO DE RH
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