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Qualidade de vida: ONU em Manaus
prática ou discurso? No dia 5 de junho, Dia Mundial do

Há 25 anos, Jamrog se dedica a
identificar e analisar as principais
questões e tendências que afetam
a gestão de pessoas nas organizações. Também ajuda empresas
inovadoras a terem uma compreensão mais profunda sobre a
influência das mudanças do
mundo no ambiente de negócios e
a pensarem estrategicamente
sobre suas ações de hoje e os
planos de amanhã. Por isso, é
considerado um futurista.
Durante o CONARH, ele vai
apresentar os resultados de uma
pesquisa sobre as práticas que
fazem a diferença nas empresas
de alta performance, em um
painel que contará com a participação de Guilherme Cavalieri,
diretor de RH da Serasa Experian,
e Cinthia Bossi, diretora de RH
para América Latina da Syngenta.
Ambas as empresas participaram
do levantamento de Jamrog.
Outro destaque internacional é
Brian Welle, People Analytics
Manager do Google, também dos
Estados Unidos. Desde 2006,
quando o Google Analytics foi
criado, ele faz parte da equipe;
hoje, lidera um time de analistas
com o propósito de melhorar a
eficácia da gestão e incentivar os
funcionários a inovarem e a
tomarem decisões saudáveis
sobre seu bem-estar físico e
financeiro.
Na palestra People Analytcs –
Uma Ferramenta na Gestão de
Pessoas, Welle vai falar da
importância de ter um conjunto de

Ana Fuccia

A reinvenção da
gestão sob olhares
internacionais
lcançar alta performance é o sonho de toda
empresa, mas poucas
têm esse, por assim
dizer, privilégio. O que
as diferencia? Quais são as
práticas que as levam a obter
desempenho superior a outras? O
norte-americano Jay Jamrog, vicepresidente sênior do i4cp –
Institute for Corporate Productivity, dará a resposta no CONARH
– Congresso Nacional sobre
Gestão de Pessoas.

SECCIONAIS EM AÇÃO

ENQUETE

indicadores de RH como uma das
dimensões do “painel de controle”
da gestão das organizações.
Outro futurista, Gerd Leonhard,
também norte-americano, participará do CONARH levando aos
congressistas uma visão sobre o
futuro das tecnologias e seus
impactos na vida das pessoas.
CEO da Futures Agency e fundador
da Green Futurist, Leonhard trafega
por temas como o futuro da sustentabilidade empresarial; política
ambiental e mudanças climáticas;
mídia, conteúdo e entretenimento;
tecnologia, marketing, advertising e
branding; e telecomunicações. Em
2011, ampliou o âmbito do seu
trabalho para incluir algumas
questões "verdes" prementes, como
capitalismo sustentável, energias
renováveis e mudanças climáticas.
Na 39ª edição, o maior congresso do
gênero na América Latina e segundo
do mundo será realizado de 19 a 22
de agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo, sob o tema
central Reinventar a Gestão: Uma
Construção Coletiva.

Leme: entender as expectativas
dos colaboradores

Diretamente dos EUA: Jay Jamrog
(topo), Brian Welle e Gerd Leonhard
Conheça a programação, os palestrantes
confirmados e inscreva-se pelo site
www.conarh.com.br
Outras informações:
tel. (11) 3138-3420 ou
congressista2013@conarh.com.br

NOVO HORÁRIO
Já é tradição: simultaneamente ao congresso, o
CONARH abriga uma feira de negócios, que combina a exposição de produtos e serviços com espaços de conhecimento e áreas de convivência.
Com mais de 130 expositores e quase 100% do
espaço já ocupado pelas principais empresas do
setor, a feira terá seu horário de funcionamento
ampliado neste ano: a partir das 8 horas – duas
horas mais cedo que nas edições anteriores –, o
público vai poder conferir as novidades.
Outra mudança é para quem gosta de assistir às
palestras gratuitas levadas ao público pelos
patrocinadores do evento. Os auditórios dos
patrocinadores Diamante e Ouro, até então
montados na área da feira, serão substituídos
pelos auditórios A, B e C do congresso.

nos dias 19 e 22, das 8 horas ao meio dia. Com
isso, os congressistas poderão participar de
ambas as programações, se assim desejarem.
A mudança significa, ainda, melhor infraestrutura
dos espaços e mais conforto para o público, já que os
três auditórios somam 1,8 mil assentos – capacidade quatro vezes maior que nos anos anteriores.
Para visitar a feira, inscreva-se
antecipadamente pelo site

www.conarh.com.br
Mais informações:

O horário também vai mudar: as apresentações
acontecerão alternativamente ao congresso:

tel. (11) 3124-8858 ou
sandra.oliboni@abrhnacional.org.br

Meio Ambiente, a ABRH-AM
recebeu uma homenagem do
Instituto Humanitare, órgão ligado à
ONU (Organização das Nações
Unidas), pelo Pacto pela Educação e
pelo Desenvolvimento da Liderança
Sustentável no Amazonas.
Idealizado a partir de discussões
iniciadas no IV Fórum de Líderes,
promovido em 2012 pela própria
entidade, o projeto tem a participação e o envolvimento da Suframa
(Superintendência da Zona Franca
de Manaus) e do Cieam (Centro das
Indústrias do Estado do Amazonas).
Até o momento, 16 instituições
firmaram o documento.

A última enquete do site da ABRH
perguntou ao público se a empresa
na qual trabalha possui programas
de promoção de qualidade de vida
para os funcionários. Embora não
seja um levantamento de caráter
técnico, mas sim uma sondagem
informal, o resultado surpreendeu.

A homenagem foi prestada durante
a visita ao Brasil de Thomas Stelzer,
secretário-geral adjunto da ONU,
para divulgar o Pacto das Águas da
Bacia Amazônia 2013/2023.

Do total (223 internautas), 137
(61,4%) disseram que não há
qualquer iniciativa nesse sentido na
sua empresa; 36 (16,1%) acreditam
que, apesar de haver programas, as
iniciativas são somente paliativas e
apenas 50 (22,4%) afirmaram que
os programas existem e trazem, de
fato, resultados para suas vidas.

Na capital amazonense, ele foi
recepcionado por uma comitiva da
ABRH-Nacional, composta pela
presidente Leyla Nascimento;
Sheila Pimentel, diretora de
Organismos Multilaterais e
presidente do Instituto Humanitare;
Elaine Jinkings, diretora de Novos
Serviços e Produtos; e Elane
Medeiros, diretora de Integração
Norte, além de representantes da
diretoria do Bradesco.

Para Rogério Leme, diretor de
Desenvolvimento Organizacional
da ABRH-Nacional, o resultado é,
no mínimo, preocupante.
“Sinaliza que a área de RH deve,
primeiramente, buscar o entendimento junto aos colaboradores do
que significa qualidade de vida no
trabalho e quais são as suas expectativas. Só assim eles vão perceber e
vivenciar seus resultados e impactos.
É preciso entender que qualidade de
vida no trabalho não é ginástica
laboral ou programa de controle de
peso. Essas são ações importantes,
mas podem não ser suficientes para a
exigência e realidade dos colaboradores no mundo contemporâneo.
Pense nisso”, recomenda.

NO AR
A ABRH-Nacional quer saber se a sua
empresa estimula a “conexão” entre
os funcionários para promover um
ambiente colaborativo, motivador e
inovador.
Acesse www.abrhnacional.org.br
e participe da nova enquete.

Na Fieam (Federação das Indústrias
do Estado do Amazonas), onde foi
promovido um encontro de Stelzer
com empresários da região,
Roberto Chagas, vice-presidente da
ABRH-AM, representou a entidade
e recebeu a comenda. Também
presente, Katia Andrade, diretora de
Gestão da associação amazonense,
apresentou o projeto a Stelzer.

Perdeu alguma edição do
Pessoas de ValoRH? É
possível conferi-la e baixála no site da ABRHNacional.
Semanalmente, o informativo fica disponível para
download (arquivo PDF) na
home page, onde também,
no link Edições Anteriores,
estão arquivadas todas as páginas dos últimos dois anos.

