Dirigentes empresariais
estarão no palco do congresso
ue gestão de pessoas é
assunto transversal nas
organizações, não se
questiona mais. A grande
questão é: ainda são
exceção empresas que têm no seu RH
uma área com o papel de mobilizar
lideranças, gestores, equipes e cada
colaborador no entendimento de que é
possível mesclar metas, produtividade
e resultados com inspiração, qualidade de vida e felicidade. E de movê-los

pela crença de que, para tanto, é
preciso ousar, inovar, reinventar.

realizar no Transamerica Expo
Center, em São Paulo.

Não é coincidência que, nessas
exceções, os principais líderes veem
seu capital humano como uma das
prioridades da gestão. Por pensar e
agir assim, em agosto, eles estarão no
palco do CONARH 2013 – 39º
Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, que a ABRH-Nacional, com
a copromoção da ABRH-SP, vai

Logo na abertura, os congressistas
vão poder conferir Alexandre Silva,
p r es id en te d o C o n s elh o d e
Administração da Embraer, e
Wilson Ferreira Junior, presidente
da CPFL Energia, em uma palestra
que leva o mesmo tema central do
CONARH: Reinventar a Gestão:
Uma Construção Coletiva.
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Coaching em debate
Com a capacidade máxima ocupada, o auditório da Firjan
(Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro), na capital fluminense, sediou o I Fórum
Nacional ABRH de Coaching.

Durante os dois dias, treze palestrantes propiciaram ao público uma
visão completa sobre estratégias,
conceitos, práticas e tendências em
coaching, uma atividade que cresce
a passos largos no Brasil.

Promovido nos dias 27 e 28 de
junho, pela ABRH-Nacional em
parceria com a ABRH-RJ, o evento
reuniu mais de 100 participantes sob
o tema central Essência e Melhores
Práticas com Formação Consistente.

Entre as diferentes abordagens
feitas no evento, a plateia pôde
entender a essência do processo
através de um debate amplo sobre o
rigor e a profundidade dos modelos
adotados na formação de coachs.

Liderança em
ambientes adversos
Há 27 anos atuando na
Polícia Militar de Minas
Gerais, desde março deste
ano, ela é a primeira mulher a
ocupar o comando da 1ª
Região da PM de Belo
Horizonte, o chamado CPC –
Comando do Policiamento da
Capital. A coronel Cláudia
Romualdo (foto) gerencia
hoje 5,5 mil policiais – na sua
maioria homens, como era de
se esperar – com o desafio de
garantir a segurança de mais
de 2,5 milhões de habitantes
da capital mineira.
Quais características a
conduziram até aqui? Que
valores e princípios regem
sua liderança? Como
administrar situações limites
em ambientes complexos?
Estas e outras questões serão
respondidas pela própria
policial no CONARH 2013,
no dia 21 de agosto, na
palestra Gerir com emoção
em qualquer ambiente.

Alexandre Silva, da Embraer, e Wilson Ferreira Junior, da CPFL Energia, na abertura
Entre os dirigentes empresariais
presentes, o público também poderá
ouvir o que têm a dizer:
• Eduardo Moreira, sócio-fundador
do Banco Brasil Plural
• Eduardo Sirotsky Melzer,
presidente executivo do Grupo RBS
• João Caetano de Mello Neto,
presidente e CEO do Grupo Ebba –
Empresa Brasileira de Bebidas e
Alimentos
• João Luiz Damato, presidente da
Kimberly-Clark Brasil
• Mario Chady, presidente do
Spoleto
• Maurício Vargas, fundador do
Reclame Aqui
• Pedro Parente, presidente e CEO da
Bunge Brasil
• Rodrigo Dienstmann, presidente
da Cisco
Veja a programação confirmada até
o momento no site www.conarh.
com.br, onde também é possível
fazer a inscrição para o maior evento
latino-americano do gênero.

A formação do coach foi tema de um painel com Jairo Mancilha (InCoaching – Instituto Internacional
de Coaching), José Roberto Marques (IBC – Instituto Brasileiro de Coaching), Ronald Dennis Pantin
(SGC – Sociedade Gaúcha de Coaching), Alejandro Feiges (ICC Brasil – International Coaching
Community) e Rosa Krausz (Abracem – Associação Brasileira de Coaches Executivos e Empresariais)
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CARREIRA

Movimentação em RH
Integrante do Comitê de Criação
do CONARH 2013, Marcelo
Cardoso assumiu, no final de
junho, a diretoria executiva de
Pessoas, Estratégia, Inovação e
Sustentabilidade do Grupo Fleury.
Nos últimos cinco anos, o executivo ocupou a vice-presidência de
Pessoas na Natura, onde foi
responsável pelas áreas de
Recursos Humanos, Gestão,
Estratégia e Sustentabilidade. Em
2010, ele recebeu o prêmio Você
RH – Profissional do Ano pelo
conjunto de seu trabalho.
Formado em Administração de
Empresas, com extensão pela
Kellog Northwestern University,
ele tem agora a missão de contribuir para a manutenção de
liderança da companhia, preparan-

do-a para os desafios de transformação do mercado de saúde.
Já no início de julho, foi a vez da
Ceva Logistics, especializada em
gestão da cadeia de suprimentos,
anunciar Nelson Neto como novo
diretor de RH para o Brasil.
Com mais de 10 anos de experiência
na área, o executivo atuará como um
parceiro de negócios e terá sob sua
responsabilidade o time de HR
Business Partner dos diferentes
segmentos da companhia, além de
dar continuidade à gestão de relações
trabalhistas.
Graduado em Direito pela Uniban,
com pós-graduação em Gestão de
Negócios pela FGV, Neto atuou
anteriormente em grandes empresas,
como TNT, Fiat e Ford.

Cardoso e Neto:
novos desafios pela frente

