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de Ouro na programação
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ma importante diferença separa o artífice do artista: o primeiro
necessita de regras e padrões para atingir o seu resultado final. Já o
artista traz em si o talento de criar uma arte a partir do equilíbrio entre
razão, inteligência emocional e sensibilidade, sendo capaz de
influenciar diferentes públicos, despertando-os para novas formas de
relacionamento e reflexões.

Várias das manifestações artísticas, como pintura, literatura, cinema e teatro,
cada qual a sua maneira, estimulam a persistência, expressão, conectividade
com o mundo exterior e autocrítica. Características que, se trazidas para o
cenário corporativo, desenvolvem o profissional e o fazem pensar e agir de
maneira diferente.
Hoje ainda percebemos uma relação tímida entre arte, sentimento e trabalho. A
arte continua sendo vista como um espaço de livre expressão e o trabalho como
um local de repressão dos sentimentos. É necessário romper com esses paradigmas para oferecer uma nova perspectiva de desenvolvimento profissional, de
acordo com as tendências desse novo mundo que desafia a todos diariamente.
Redesenhar a educação executiva, estimular discussões e a constante busca por
conhecimento.

vivência como esportista e técnico
para inspirar as empresas no diálogo
transparente e na força da comunicação como fator de engajamento.
O CONARH 2015 acontecerá de 17 a
20 de agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo, onde a ABRHBrasil promoverá um grande debate a
partir do tema central A Arte da
Gestão de Pessoas – Desafios,
Incertezas e Complexidade.

Para conhecer a
programação completa,
acesse
www.conarh.com.br

SECCIONAIS EM AÇÃO

Incentivo à diversidade em Goiás
Uma grande sacada. É assim que
Dilze Percílio, presidente da ABRHGO, considera o programa Valorização da Diversidade, que a ABRHBrasil lançou em 2014 e já passou por
14 estados, com o objetivo de
sensibilizar o RH do país sobre
diversidade no mundo corporativo.

“Temos certeza de que nossas
empresas vão absorver o tema em
curto espaço de tempo. Nós, goianos,
somos receptivos às inovações em
gestão de pessoas, somos criativos e
sabemos trabalhar com as adversidades e com a diversidade”, avalia a
presidente da ABRH-GO.

O mundo corporativo traz em si a urgência dos resultados e as reações imediatas
às situações. A gestão de pessoas apresenta uma oportunidade de combinar a
esse cenário a dose certa de sensibilidade, observação e criatividade para pensar
e repensar velhos hábitos, de maneira a inspirar as pessoas a entregarem o
melhor de seu profissionalismo, ou seja, produtividade e comprometimento.
À luz desse racional é que o líder desses tempos revoltos há de experimentar
novas formas de engajar pessoas e para isso não cabe o uso apenas da lógica,
mas também empatia. Que não ordene, e sim, crie sentido, norteando seus
colaboradores. O maior desafio é ser artista naquilo que faz, tendo como pauta
necessária da gestão um bom relacionamento interpessoal.

Por acreditarmos que este seja o caminho de uma chamada para refletirmos
sobre essas relações nas empresas, independentemente se são públicas,
privadas ou não governamentais a ABRH-Brasil traz A Arte da Gestão de
Pessoas como tema central e ponto de partida do maior evento de gestão de
pessoas da América Latina e segundo maior do mundo, o CONARH 2015.

Apresentado por Jorgete Leite
Lemos, diretora de Diversidade da
ABRH-Brasil, o encontro em Goiás
aconteceu no último dia 26 e teve a
presença de mais de 150 pessoas,
entre associados da ABRH-GO e
colaboradores do Bradesco, patrocinador da iniciativa.

Ela explica que isso se deu porque a
ideia de responsabilidade social
empresarial chegou ao estado a
reboque dos grandes centros, com
delay de alguns anos.

Para colocar esta nova forma de gerir em prática, surge a necessidade de
repensar o mundo corporativo e as pessoas que nele atuam. Um ambiente que
vivencie e conte histórias, cujo único propósito seja inspirar o desejo de trazer a
arte como um dos alicerces nas demandas e expectativas das pessoas que nele
trabalham. Recorrer à arte como base de reflexão, criação e inovação na busca
do desenvolvimento do profissional e do crescimento das empresas.

Tem sido amplamente estudada a questão das relações humanas nas empresas.
A Universidade Harvard confirma, através de pesquisa, que mais de 60% dos
entrevistados foram demitidos em virtude de problemas interpessoais, o que
representa que 2/3 das demissões nas empresas são causadas por dificuldades
de relacionamento entre os colegas de trabalho.

“Sempre que divulgamos um evento
da ABRH-GO, usamos a chamada
‘Para gente que gosta de gente’, e, de
todos os que já realizamos, nenhum
foi tão aderente ao slogan quanto
este”, elogia.

Segundo Dilze, a questão da diversidade nas empresas goianas ainda está
engatinhando. “É possível contar nos
dedos de uma mão as organizações
que entendem a gestão da diversidade como um novo subsistema da área
de gestão de pessoas.”

A arte da gestão
de pessoas Inspirando
profissionais para
construir histórias
Por Leyla Nascimento*

Divulgação

ernardinho é presença
confirmada no CONARH
2015. Ele integra a seleção
do maior evento de gestão
de pessoas da América
Latina, que, em sua 41ª edição,
apresentará ao público outros
destaques nacionais e internacionais.

Técnico da seleção de vôlei masculino e do time feminino Rexona-Ades,
Bernardinho vai abrir o congresso
com o tema Excelência: Conquista e
sustentabilidade. Na palestra patrocinada pelo Itaú, ele vai levar sua

CONGREPARH 2015
XXV Congresso Paraibano
de Gestão de Pessoas
João Pessoa (PB)

ARTIGO

A ARTE DA GESTÃO DE PESSOAS
desafios, incertezas e complexidade

Entre eles, está Pedro Passos, um dos
fundadores da Natura, que vai se
apresentar com o líder empresarial
Fabio Barbosa na palestra Os
caminhos e soluções das empresas
para o momento Brasil; já Fabio
Kapitanovas, vice-presidente de
Gente e Gestão da Ambev, falará de
empreendedorismo ao lado de Leila
Velez, cofundadora da rede Beleza
Natural; e Anna Tavis, professora da
New York University (EUA), vai dar
uma aula sobre o RH de alto impacto.
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Nossa proposta é discutir esses pontos relevantes e apresentar conteúdos e
práticas consistentes e inovadoras sobre as tendências que envolvem a gestão,
tendo como fonte inspiradora a arte, levando os participantes a obter referências
para vislumbrar formas possíveis de conduzir os negócios com resultados
crescentes e sólidos a partir das pessoas.
*Leyla Nascimento é presidente da ABRH-Brasil e membro do comitê executivo
do CONARH 2015

MELHOR

Empregabilidade
na maturidade
Profissionais com mais experiência, em geral, têm maior equilíbrio
emocional, são mais ágeis na
solução de problemas e raramente
perdem a calma em situações
limite. Embora pessoais, essas
características integram os ativos
intangíveis das empresas para as
quais trabalham esses colaboradores. Mas, nem sempre, as corporações canalizam esse potencial para

treinar e capacitar os mais jovens.
Esse debate se faz necessário uma
vez que a longevidade da vida
profissional é uma realidade cada
vez mais próxima: em 1970, a
expectativa de vida no mundo era
de 58 anos; em 2010, aumentou
para 69; e, para 2050, a estimativa é
de 76 anos. Como pensar na mão de
obra nesse período? Confira na
revista Melhor – Gestão de Pessoas
de junho.

1960, e refletir sobre o que mais
pesa – e orienta – sua própria
trajetória profissional.
Por fim, para comemorar 3 de
junho, dia do profissional de
RH, a revista ouviu o que alguns
deles esperam da área nos
próximos anos.

ASSINATURA:

A edição traz, ainda, um caderno
especial sobre carreiras, no qual o
leitor pode entender mais sobre as
âncoras de carreira criadas por
Edgar Schein, ainda na década de
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