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A gestão de pessoas em 16 práticas

S

e há um bom jeito de absorver conhecimento é através
de exemplos práticos. Nada
melhor do que ouvir alguém
que, para promover uma mudança,
solucionar um problema ou criar um
novo projeto, já passou pela experiência e descobriu o caminho das pedras.
Por isso mesmo, Grupo Pão de Açúcar,
IBM, Caixa Seguradora, Klabin,
Alcoa e Smarters são algumas das 16
empresas que vão compartilhar suas
experiências bem-sucedidas na área de
gestão de pessoas durante o CONARH
2017 – 43º Congresso Nacional sobre
Gestão de Pessoas, que a ABRHBrasil vai realizar de 15 a 17 de agosto,
no São Paulo Expo, na capital paulista.
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CONFIRA A LISTA:
Inovação – Agora
isso é comigo –
Case Bayer
Karen Zoreck,
gerente de Projetos
Globais para
América Latina da
Bayer, e Denilson
Shikako, CEO e fundador da
Fábrica de Criatividade
O Papel Estratégico do RH na
Transformação Organizacional –
Case Caloi
Claudia Weiler, diretora de RH da
Caloi|Dorel Sports
Mulheres: Diversidade e suas
fortalezas – Case John Deere
Letícia Aveline, líder do Grupo de
Desenvolvimento de Funcionários
WomenReach da John Deere
Montenegro
Transformação – Como implementar e sustentar a mudança –
Case Syngenta
Karina Ude, diretora de
Desenvolvimento de Pessoas e
Organização para América Latina
na Syngenta
Endomarketing – Como utilizá-lo
para apoiar o direcionamento

Wazerização
da vida
Por Eduardo Migliano*

estratégico do negócio – Case
Grupo Dimed
Karin Leitzke, gerente de RH do
Grupo Dimed

Daniel Martinez, diretor-médico da
Amgen no Brasil, e Marcos
Nascimento, sócio-diretor da
ManStrategy Consulting

P

Alinhando
Estratégia,
Estruturas
Organizacionais e
Times de
Liderança – Case
GPA
Miguel De Paula,
diretor de RH Multivarejo do GPA –
Grupo Pão de Açúcar, e Christian
Orglmeister, sócio do BCG – The
Boston Consulting Group

Painel Gestão Transformadora –
Case Petrobras (Magna)
José Luiz Marcusso, gerente
executivo de RH da Petrobras

Esse que não deixa de ser um desgaste emocional é causado porque alguém, muito
preguiçoso, decidiu que você precisaria de um guia em absolutamente todos os
momentos e decisões (incluindo o trajeto casa>padoca>casa) e te condicionou a
achar que errar o caminho é a pior coisa do mundo.

Previdência Complementar –
Minimizando vulnerabilidades na
gestão de talentos – Case Vale
Maria Gurgel, presidente da Valia

Brincadeiras à parte, sinto que muitos de nós sofrem uma "wazerização" da vida. Em
vez de escolher nossos caminhos, fugimos a todo custo de correr riscos e esperamos
que alguém sempre nos diga o que fazer. Ignoramos nossa bagagem de vida, nossa
intuição, as experiências vividas e as observadas.

Centro de Serviço
Compartilhado –
Desafios e
oportunidades na
gestão de serviços
– Case Alcoa
Marcelo Freire,
diretor global de
Serviços de RH – People Services
da Alcoa Corporation

Transformação
Digital – Novos
imperativos na
gestão de pessoas
– Case Caixa
Seguradora
Cristiane Olivier
Heckler, superintendente de RH Latam da Caixa
Seguradora, e Frederico Oliveira,
diretor da McKinsey & Company e
líder da Prática Organizacional da
América Latina

Prevenção, Bem-Estar e
Tratamento – Como melhorar a
SAÚDE da gestão de SAÚDE
corporativa – Case Hospital
Israelista Albert Einstein
Miriam Branco, diretora executiva
de RH do Hospital Israelita Albert
Einstein, e Luciane Infanti, sóciadiretora da Prática Healthy
Strategy da Accenture

Transformação
Digital – O
papel de RH na
construção de
novas competências – Case
Santander
Vanessa Lobato,
vice-presidente de RH do Grupo
Santander Brasil

Acelerando a
Geração de
Talentos –
Parceria Empresa
Escola – Case
Klabin
Sergio Piza, diretor
de Gente e Gestão
da Klabin, e Wilson Risolia, diretorpresidente da Falconi e líder da
Falconi Educação
Times de Alta Performance – Os
novos desafios da liderança –
Case Amgen

A programação completa está disponível no
site do CONARH 2017, onde também é possível
fazer as inscrições.

Inteligência
Artificial nas
Organizações –
Case
Smarters
Pietro Buljadon,
cofundador da
startup Smarters
Big Data e Analytics – Apoiando
o processo de tomada de decisão –
Case IBM
Alexandre Dietrich, líder para
América Latina da plataforma
Watson da IBM

Acesse: www.conarh.com.br

ensa numa pessoa preguiçosa. Não eu. Outra. Para mim, é o cara ou a mina
que inventou o Waze. Me explico. Você está lá, feliz, dirigindo, quando ouve o
maldito sonzinho avisando que errou o caminho. Você quer morrer só de
pensar nisso, afinal, quando a moça fala "recalculando a rota," ela quer dizer:
“vamos dar uma pequena volta ao mundo, ok?”

Se existe uma voz que vai te dizer quando e onde virar – e até mesmo o que virar –, essa
voz é sua. Pelo menos é o que eu aprendi depois de muitas rotas erradas que ninguém
recalculou por mim. O que não quer dizer que você está sozinho(a) nesse mundo. Isso
nunca.
Significa que, entre esperar seu 3G ressuscitar e abaixar o vidro pra perguntar onde
fica tal lugar, abaixe o vidro e pergunte. Digo mais: se a resposta que vier se parecer
com "não moro aqui, desculpa", vai fazendo sua parte, que uma hora você chega.
Nem que seja à noite, para o jantar. E tem hora mais propícia para um brinde? Talvez
porque a hora mais escura seja a que precede o amanhecer.
Mas, cuidado. Porque, quando a gente finalmente respira aliviado e tira a mão do
volante, vem o Waze e te diz: "você chegou ao seu destino". E nessa fala temos uma
armadilhazinha…
Não acho que o destino seja um lugar onde se chega, acredito que é muito mais os
lugares por onde você passa. As paisagens que te comovem. Os becos de onde você
quer correr. O destino, tenho visto, é bem mais encontrar uma vaga no estacionamento do shopping num sábado à tarde do que largar a chave na mão do manobrista.
Tendências globais de mobilidade urbana à parte, acho mesmo que o destino é ir de
ônibus. Ônibus. Muita gente querendo ir para o mesmo lugar. Algumas descem no
caminho, mas todas chegam. E o ônibus quase nunca para no seu destino final. Você
ainda vai ter que caminhar. E aí é hora de ouvir seu "Waze interior” te dizendo para
onde ir.
*Cofundador da startup 99Jobs.com e integrante do comitê de criação do CONARH 2017

SECCIONAIS EM AÇÃO

Café Conosco da ABRH-RS
No próximo dia 29, a ABRH-RS realizará seu evento mensal Café Conosco,
onde serão abordados os resultados da
pesquisa Tendências em RH – Engajamento e Propósito.
Gratuito e exclusivo para os associados
da ABRH, o evento acontece na sede da
entidade, em Porto Alegre, das 8h15 às
11h, com as participações de Alessandra
Martinewski, diretora da Porto RH;
Cristiane Steigleder, sócia-diretora da
Steigleder Consultoria; Paolo Garcia
Leonardi (Itália), consultor empresarial e
especialista em Desenvolvimento Humanista de Lideranças; e Soraia Schutel,

cofundadora e CEO da Sonata Brasil. Na
oitava edição, o levantamento contou
com a participação de 125 empresas,
representadas em sua maioria por
diretores e superintendentes. Temáticas
como propósito e mulheres em cargos de
liderança ganharam visibilidade na
pesquisa, assim como emprego em
transformação e a relevância de se
desenvolver e gerir talentos foram
assuntos aprofundados em 2017.

Mais informações:
Tel. (51) 3254-8265
socios@abrhrs.org.br

