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Divulgação

18 dias
PARA O CONARH 2013

RH 15 minutos levará práticas
de relevância com objetividade
odos os anos, o
CONARH – Congresso
Nacional sobre Gestão
de Pessoas traz inovações para os participantes. Em 2013, na 39ª edição, que
acontece neste mês, na capital
paulista, uma das novidades é o RH
15 Minutos. Duas sessões – uma no
dia 20 e outra no dia 21 –, cada qual
com três apresentações de 15
minutos, vão tratar de assuntos

relevantes no dia a dia dos profissionais da área.
“Esse formato permite cobrir temas
relevantes com rapidez e poder de
síntese”, diz Luiz Edmundo Prestes
Rosa, diretor de Educação da
ABRH-Nacional, que, junto com o
consultor Luiz Augusto Costa Leite,
coordena o RH 15 Minutos.
“Os novos formatos de comunica-
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• Paulo Miri, vice-presidente de RH,
Comunicação Corporativa e Business
Process Excellence da Whirlpool Latin
America – Um novo olhar sobre a saúde
corporativa

• Juliana Bonomo, diretora de RH da
L’Oréal – Gestão de talentos
Inovação é sinônimo de competitividade. E essa
questão está diretamente ligada à gestão de
talentos. “Não basta contratar os melhores
profissionais, é preciso saber gerenciá-los. A
L’Oréal é um exemplo de companhia que
trabalha a gestão de seus talentos para estar em
permanente inovação. Com isso, destaca-se em
seu segmento e se torna referência para outras
empresas”, diz o coordenador.
• J a c q u e s M é t a d i e r, d i r e t o r d e
Desenvolvimento de RH e da Académie
Accor AmLat – Quando a Universidade
Corporativa faz a diferença

Prestes Rosa antecipa: “A saúde dos
colaboradores é o segundo maior orçamento de
RH; só perde para a folha de pagamento.
Entretanto, muitas empresas ainda estão presas
ao modelo de saúde corporativa no qual só são
oferecidos planos médicos. É preciso fazer bem
mais do que isso, promovendo uma cultura de
valorização da saúde de forma a contribuir para
o bem-estar das pessoas e, consequentemente,
reduzir os custos com planos médicos”. É essa
visão moderna da Whirlpool que vai levar a
empresa ao CONARH.
• Lívia Sant’Anna, diretora de RH da
Mendes Jr. – Gestão de RH
“Historicamente, RH oferece muitos serviços
massificados, mas as pessoas têm necessidades
diferentes. O novo consumidor fez com que o
marketing de massa cedesse lugar ao
marketing one by one e o desafio de RH é fazer a
mesma mudança. A Lívia vai apresentar como a
Mendes Jr. vem desenvolvendo uma visão
personalizada de RH”, justifica Prestes Rosa.

A Universidade Corporativa (UC) viabiliza a
contratação de profissionais de potencial, até
mesmo sem a qualificação suficiente. “Isso é
uma grande vantagem competitiva ao permitir
formar em casa equipes de qualidade,
integradas à cultura da empresa e engajadas
em servir clientes”, argumenta Prestes Rosa,
fundamentando a presença de Métadier no RH
15 Minutos.
• Cida Reed, consultora em Transformação Humana e Organizacional da

ção são enxutos. A mídia eletrônica
trouxe esse hábito. Estamos,
portanto, incorporando tal linguagem ao CONARH. O objetivo é
obter o máximo de informação útil
no mínimo de tempo. Eu diria que
são quase ‘pílulas’ de práticas
vencedoras”, completa Costa Leite.
Na estreia da atividade no
CONARH, os congressistas têm um
encontro marcado com:
Marcondes Consultoria – Seleção por
valores
Os processos de seleção não são mais restritos a
encontrar o profissional certo para o lugar certo.
É preciso ter pessoas que, além de experiência e
conhecimento técnico, se guiem por valores que
“casam” com a cultura da empresa. “RH tem que
estar atento a essa questão”, alerta Prestes
Rosa. Cida Reed sabe disso: antes de ser
consultora, atuou por 25 anos como executiva
de RH em empresas como Abril, BankBoston,
McDonald’s, Merck Sharp & Dohme e Avon.
• José Eduardo Dias de Camargo, diretor do
Geac – Grupo de Empresários e Cidadãos
Amigos da Criança de Campinas – Rede
colaborativa para ação social sustentável
Juntos, empresas e funcionários podem ampliar
suas iniciativas de responsabilidade social
aproveitando os incentivos previstos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é
outro tema do RH 15 Minutos. “Camargo vai
compartilhar como é possível por meio de uma
rede colaborativa alcançar resultados
significativos para o bem. Esse é um trabalho
articulado por RH, que poucas empresas
realizam por desconhecer o incentivo fiscal”,
detalha Prestes Rosa.

A agenda do RH 15 Minutos
pode ser conferida juntamente
com a programação completa
do CONARH 2013 pelo site:
www.conarh.com.br

GLOBAL

ABRH no Panamá

Leyla Nascimento e Elaine Saad,
respectivamente presidente e vicepresidente da ABRH-Nacional,
lideraram a delegação brasileira que
esteve no Panamá, em julho, para
participar do CIGEH 2013 – 23º
Congreso Interamericano de Gestión
Humana. Itinerante e bienal, o evento
é realizado pela FIDAGH –
Federación Interamericana de
Asociaciones de Gestión Humana.
Na ocasião, o Brasil foi destaque na
entrega do Prêmio Oscar Alvear
Urrutia, concedido a cada dois anos
pela Federação para iniciativas
latino-americanas em gestão de

MELHOR

Foco de
atenção
Em uma pesquisa realizada com mais
de 700 CEOs dos Estados Unidos, da
China, Índia, e outros países da Ásia e
Europa, o The Conference Board
levantou os principais itens que
prendem a atenção de quem está no
topo das organizações. Em primeiro
lugar, vieram as questões ligadas ao
capital humano, como atração e
retenção de talentos, falta de pessoas
qualificadas e busca por maior
engajamento.
Além desse levantamento, a matéria
de capa da Melhor – Gestão de
Pessoas de agosto buscou mais dados
em uma pesquisa feita, no final de
2012, pela PwC com 1.330 CEOs e
presidentes de empresas de todo o
mundo para mapear o que não sai do
radar desses profissionais e como tais
temas podem interferir negativamente nos rumos de uma empresa, se não
forem bem cuidados.
A revista também conversou com a

pessoas. Dos catorze casos vencedores, doze eram brasileiros e dois
pertenciam à Colômbia.
Leyla (na foto, à esq.), que também é
vice-presidente da Área Sul da
FIDAGH, entregou o troféu à
Wannymara Xavier Ribeiro Costa (à
dir.), representante da Votorantim
Metais Zinco, pelo trabalho
Superação de Resultados através das
Pessoas, vencedor na categoria
Excelência Empresarial.
A premiação teve o apoio de todas as
associações-membro da FIDAGH,
um total de quinze entidades.

brasileira Bel Pesce, cofundadora da
startup de micropagamentos Lemon e
criadora da escola de inovação e
empreendedorismo FazInova. Ela
defende que as empresas deem
autonomia a seus funcionários e os
incentive a pensar em novas formas
de executar seu trabalho, pois as
organizações com maior produtividade no mundo são as que conseguem
fazer os colaboradores sentirem-se
parte da companhia e aumentarem o
esforço e a dedicação ao trabalho.
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