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CONARH 2014

Presidentes da
Fiat e do Bradesco vão
abrir o congresso

O RH
e o futuro

ledorvino Belini e Luiz
Carlos Trabuco Cappi,
presidentes, respectivamente, da Fiat e do
Bradesco, são presenças confirmadas na abertura do
CONARH 2014, maior congresso
de gestão de pessoas da América
Latina e segundo maior do mundo,
que a ABRH vai realizar neste mês.

Um dos debates sobre o papel do RH
contará com a participação de Joel Dutra,
professor livre docente da FEA-USP, e
Paulo Miri, vice-presidente de Vendas,
Logística, New Profit Pools e RH da
Whirlpool Latin America.
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Nas comemorações da 40ª edição do
evento, eles levarão ao público as
conclusões do 14º Fórum dos
Presidentes, que será realizado antes
do congresso e, neste ano, traz o
tema Os desafios urgentes da gestão
empresarial dado o cenário atual.

Belini e Trabuco Cappi na abertura

Desde 2001, o fórum integra a
agenda do CONARH com o
objetivo de contribuir no alinhamento da área de RH com o pensamento
dos presidentes de empresas do país.
Em 2013, a 13ª edição bateu recorde
ao reunir 114 dos principais líderes
do mundo empresarial brasileiro.

A discussão sobre como RH deve atuar e
construir o futuro permeia o CONARH,
que, além de CEOs, traz em seu time de
palestrantes gurus, executivos de RH,
consultores e pensadores.

Dutra antecipa um pouco do que levará
a o e ve nto. U m a t ra n s fo r m a ç ã o
importante, que vem tendo impacto nas
empresas, diz ele, é a geracional. “No
Brasil, a geração Y só começa a partir de
1986, quando tivemos uma grande
mudança de contexto no país com o fim
do regime militar. Com isso, os jovens que
chegaram ao mercado de trabalho por
volta de 2009 e 2010 provocaram um
grande susto e perplexidade nas
empresas.”
Ele destaca, ainda, a diversidade etária
com a qual as empresas têm de conviver
por causa do aumento da expectativa de
vida das pessoas e o consequente
prolongamento do período produtivo.
“O grande desafio é preparar as
lideranças para todas essas mudanças. Os
líderes estão assustados, pressionados e
com dificuldade de lidar com tais
transformações.”

Com mais de 140 palestrantes e
cerca de 100 horas de atividades no
congresso e na feira de negócios, o
CONARH 2014 será realizado de 18
a 21 de agosto no Transamerica
Expo Center, em São Paulo.

Fóruns serão abertos ao público
Depois de anunciar a criação do Espaço
Geração+, especialmente voltado ao público
jovem da EXPO ABRH, feira de negócios do
CONARH, a ABRH-Nacional preparou mais uma
novidade: o acesso dos visitantes a três fóruns
temáticos do congresso, que serão realizados na
manhã do dia 18, antes da abertura oficial.
Às 9 horas, acontece a primeira atividade. O
Fórum ABRH de Sustentabilidade vai colocar em
discussão o que o engajamento dos colaboradores tem a ver com a sustentabilidade da
empresa. No palco, estarão Bruno Junqueira, HR
business partner da Natura; Miriam da Cunha,
diretora de RH do Hospital Albert Einstein; e
Ricardo Voltolini, publisher da revista Ideia
Sustentável.
Já às 10h10, o Fórum ABRH de Relações do
Trabalho reunirá os especialistas Nelson

AES Brasil, Avon, Cyrela, Pemex/DuPont, Furnas e
Vagas terão seus cases apresentados no CONARH.
Elas participaram de um processo seletivo e foram
escolhidas para fazer parte da programação.
O convite à participação teve como premissa a
identificação do case com o tema desta edição:
RH Urgente! Ousar, Inovar e Performar. Já a seleção
foi feita a partir dos critérios: conexão com a
estratégia da organização, grau de inovação e
tangibilidade dos resultados para o negócio.
Entre os aspectos mais abordados pelas empresas
destacaram-se a preocupação em como construir
um significado mais profundo para os colaboradores a partir das atividades que eles exercem e,
também, como melhor qualificá-los para lidar
com os desafios de produtividade e competitividade de suas organizações e do Brasil. Alessandra
Ginante, uma das coordenadoras do CONARH
2014, conta que esses aspectos foram recorrentes
nos cases inscritos.
Os cases serão apresentados, nos dias 18 e 21, no
Cine ABRH e no Auditório do Conhecimento.

Dutra: susto e perplexidade

A palestra simultânea Um novo olhar
estratégico nas práticas de Recursos
Humanos, com Dutra e Miri, será
realizada no dia 20, às 18h10, no Auditório do Saber. No mesmo horário, no
Auditório do Conhecimento, o historiador
Leandro Karnal estará na palestra A
Paixão – Do indivíduo para a organização.

palestra Quem vive bem, trabalha melhor; o
consultor César Souza é o convidado da Ticket para,
no dia 19, às 15 horas, falar do futuro em gestão de
pessoas e das tendências emergentes no ambiente
de trabalho; e o professor Sigmar Malvezzi, pela
Fundação Dom Cabral, vai abordar o tema
Autonomia e instrumentalidade no desenvolvimento profissional, no dia 20, às 13 horas.

Espaço Carreira
As questões intrínsecas àqueles que optam por
seguir uma carreira em Recursos Humanos também estão incluídas na programação de palestras
oferecidas aos visitantes da EXPO ABRH. Para
tanto, mais uma vez, a feira contará com o Espaço
Carreira, neste ano patrocinado pela Petrobras.
Durante o evento, experts em desenvolvimento
profissional, dentre os quais integrantes da
diretoria executiva da ABRH-Nacional, levarão
sua expertise sobre temas como a formação
necessária ao profissional de RH, coaching, plano
de cargos e progressão profissional, diversidade e
carreira, e cultura organizacional, entre outros.

Dos patrocinadores
para o público

www.conarh.com.br

Uma das atividades mais concorridas da EXPO
ABRH é a programação de palestras preparadas
pelos patrocinadores do CONARH.

No site do CONARH estão disponíveis as programações do congresso
e da EXPO ABRH.

Nos quatro dias do evento, pelos auditórios A e B da
feira, passarão especialistas das diferentes áreas.
Entre eles, estão nomes conhecidos do público: o
jornalista Gilberto Dimenstein será levado pela
Alelo no dia 18, às 11 horas, para apresentar a

MELHOR

Mannrich, sócio da Mannrich, Senra e
Vasconcelos Advogados, e Wolnei Ferreira,
diretor Jurídico da ABRH-Nacional, para discutir
as mudanças ocorridas nos últimos 40 anos nas
relações trabalhistas.
Simultaneamente, o Fórum ABRH LatinoAmericano levará à plateia um debate sobre a
prática de coaching na América Latina, com a
participação de Jeannette Karamañites,
p re s i d e nte d a F I DAG H – Fe d e ra c i ó n
Interamericana de Asociaciones de Gestión
Humana; Jorge Jauregui, secretário geral da
WFPMA – World Federation of People
Management Associations; e Cassio Mattos,
vice-presidente Financeiro da ABRH-Nacional,
sob a moderação de Rozalina Micheleto,
diretora de Competências Profissionais da ABRH
e responsável pela área de Integração e
Desenvolvimento na Enel Green Power.

Cases empresariais

Vale reforçar que tanto o acesso à EXPO
ABRH como a par ticipação nas
atividades da feira são gratuitos. No site
é possível conferir, também, os valores
para se inscrever no congresso.

Na contramão do mercado

“Seja líder”. A frase virou quase um mantra no
mundo corporativo. No entanto, algumas
questões surgem nesse
cenário: há vagas para
tantos líderes? E o que
levaria alguém a não
a ce i t a r e s s a n o b re
tarefa? É possível que
muitos hoje se
questionem: por que
ninguém falou que é
complicado exercer essa
função? De fato, liderar
não é uma tarefa fácil e
esse é o tema principal
da revista Melhor –
Gestão de Pessoas de agosto.

Assinatura:

Outro destaque desta edição é a burocracia. A
palavra pode parecer obsoleta em sua acepção

Tel. (11) 3039-5666
www.revistamelhor.com.br
assinatura@editorasegmento.com.br

Patrocinadores de Gestão do CONARH:

original, porque remete ao excesso de papelada
em uma época de digitalização de documentos
e armazenamento de arquivos
em nuvem. Contudo, é preciso
entendê-la também como o
excesso de procedimentos,
ressalvas, autorizações, etapas,
especificações e tantos outros
obstáculos para que as coisas de
f ato a co nte ç a m , s e j a e m
organizações públicas ou em
empresas privadas. Há
burocracia de processos, claro,
mas essa morosidade pode ser
também comportamental.
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