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CONARH 2016
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PRÊMIO SER HUMANO

Inspiração para seguir em
frente e realizar mudanças
Pietro Musseli/Uehara Fotografia

A ABRH-Brasil e a ABRH-SP encerraram o 42º
CONARH – Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas no dia 18 com a certeza de que todos saíram
do evento inspirados e com as energias renovadas
para continuar a jornada em suas empresas. Foram quatro dias intensos de
aprendizagem, conhecimento, relacionamento, novas conexões e negócios.
Com o tema Gestão que inspira pessoas que conquistam…, o CONARH 2016,
que aconteceu no Transamerica Expo Center, na capital paulista, foi um oásis
de autoestima no deserto árido das crises política e econômica do país ao levar
um time de ouro para abordar temas como ética, felicidade, saúde e futuro.

Referência nacional
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No CONARH, a ABRH-Brasil anunciou os vencedores do
Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia 2016, a mais
esperada premiação nacional da área de Recursos Humanos,
que teve a coordenação geral de Luiz Edmundo Prestes Rosa,
diretor de Desenvolvimento de Pessoas da associação, e foi
auditada pela Adviser.
Na foto, a VLI, que ganhou Ouro na Modalidade Gestão de
Pessoas – Empresa, foi representada por Francielle Borges de
Oliveira Pedrosa (dir.), gerente de Desenvolvimento
Organizacional. Ela recebeu o prêmio de Eliane Ramos
Vasconcelos, presidente da ABRH-MG.

diariamente. Ao retornarem no final da
tarde, como que levitando, faziam um
reconhecimento do terreno antes de
pousar cuidadosamente. No dia seguinte,
via a mesma cautela na decolagem e que
nenhuma delas possuía uma nesga sequer
do mangue na plumagem. Ele interpretou
essa rotina como um recado ético aos
seres humanos: “Eu vivo nesse lodaçal,
mas não me contamino. Mantenho o alvor
e a pureza de minhas penas”.

Conheça os vencedores:
GESTÃO DE PESSOAS – EMPRESA
Ouro – Cultura VLI – Nosso jeito de transformar a logística do
Brasil
VLI – Belo Horizonte (MG)
Prata – Inovação, protagonismo, colaboração, desenvolvimento e bem-estar: Os pilares da comunicação interna para a
gestão de pessoas na Unimed Porto Alegre
Unimed Porto Alegre – Porto Alegre (RS)
Bronze – Mobilização de líderes rumo à responsabilização e à
meritocracia
Caixa Econômica Federal – Brasília (DF)

GESTÃO DE PESSOAS – ACADÊMICA – PÓS-GRADUAÇÃO
Ouro – Bem-estar subjetivo e burnout em cadetes militares: O
papel mediador da autoeficácia
Luciane Albuquerque Sá de Souza – João Pessoa (PB)
Prata – Liderança e autonomia dos liderados nas novas
formas de organização do trabalho
Vera Lúcia da Conceição Neto – Camaragibe (PE)
Bronze – Boas práticas para se trabalhar com equipes virtuais
em projetos guiados pelo PMI
Maíra Paschoalino Fernandes Bahia – Recife (PE)

Durante todo o CONARH, os
corredores da feira de negócios
EXPO ABRH permaneceram
lotados pelo público ávido por
conhecer as novidades e
interagir com os expositores. A
estimativa é de que cerca de 20
mil pessoas circularam pelo
pavilhão nos quatro dias.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
RESPONSABILIDADE SOCIAL – EMPRESA
Ouro – Programa Transporte Livre
Celepar – Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná – Curitiba (PR)
Prata – Biblioteca Braille do Amazonas: Educação, cultura e
acessibilidade
Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas – Manaus (AM)
Bronze – Hospital Restinga e Extremo-Sul – Troca, conquista e
trabalho como fator social de transformação
Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (RS)
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O ex-ministro do Supremo Tribunal
Federal Carlos Ayres Britto recomendou a
Constituição Brasileira de 1988 como fonte
de conhecimento e consulta para as
respostas necessárias ao Brasil atual.
Poeta, ele fez uma apresentação cheia de
analogias. Ao falar de ética, contou que,
quando morava em Aracaju, criou a rotina
de observar as garças que habitavam um
denso manguezal em frente ao seu
apartamento e do qual decolavam

“É importante entender o vínculo
forte da felicidade dos colaboradores com o compromisso que as
pessoas têm com a sua empresa e
com a qualidade do seu trabalho”,
assinalou a mexicana Nicole
Fuentes, especialista em Ciência
da Felicidade, em sua primeira
visita ao Brasil. Ela citou estudos
segundo os quais, em pessoas
felizes, o cérebro produz mais
serotonina e dopamina, que têm
efeitos positivos na capacidade de
solucionar problemas, na aprendizagem, em reter e recuperar
informações, no poder de análise e
na detecção de oportunidades.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
RESPONSABILIDADE SOCIAL – ORGANIZAÇÃO DO
TERCEIRO SETOR
Ouro – Aleitamento Materno – Saúde para toda a vida
Imip – Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira –
Recife (PE)
Prata – Projeto Reciclar é Educar – Programa ReÓleo
Acif – Associação Comercial e Industrial de Florianópolis –
Florianópolis (SC)
Bronze – Conexão in company
Instituto Social Ser Mais – São Paulo (SP)

Em novo local
O desafio de criar uma cultura organizacional após um longo processo de fusão foi
debatido por Ricardo Marino, vicepresidente da América Latina do Itaú
Unibanco, e Claudia Politanski (à esq.),
vice-presidente executiva das áreas
Jurídico e Ouvidoria, RH, Relações Governamentais e Comunicação Corporativa
da companhia. Com moderação de Lilian
Guimarães, vice-presidente da ABRH-SP,
eles contaram que a empresa, hoje com

cerca de 96 mil colaboradores, 14 mil
deles no exterior, mede o engajamento
cultural através de um levantamento
específico, a Pesquisa de Aderência do
Nosso Jeito. Em 2010, na primeira
medição, o grau de aderência foi de 72%,
atualmente é de 83%. “Além disso, as
pessoas são avaliadas não só pelo que
entregam, mas também pela forma como
entregam. Não é o resultado a todo o
custo”, destacou Claudia.

Para encerrar o CONARH em alto astral,
Astrid Fontenelle, Barbara Gancia,
Maria Ribeiro e Mônica Martelli, quarteto
do Programa Saia Justa, do Canal GNT,
contaram suas experiências no papel de
gestoras e falaram das relações com seus
líderes e parceiros de trabalho. Com a
participação de Elaine Saad, presidente da
ABRH-Brasil, e Ricardo Mota, diretor do
CONARH, o bate-papo divertido, cheio de
histórias e reflexões, foi encerrado com
uma selfie com a plateia.

Anote na agenda: o CONARH 2017
será realizado de 15 a 17 de agosto.
Elaine Saad, presidente da ABRHBrasil, e Ricardo Mota, diretor do
CONARH, anunciaram novidades
para a 43ª edição: no próximo ano, o evento acontece no São
Paulo Expo, antigo centro de eventos Imigrantes, reinaugurado
no início do ano após passar por uma reformulação.
Outras inovações também foram antecipadas: além do Espaço
Corners, que estreou nesta edição, os congressistas encontrarão
mais formatos novos de interação com os palestrantes e de
acesso a conteúdo, como o Speaker’s Center e o Espaço Mentoria, bem como um novo formato também de exposição.

Patrocinadores de Gestão

