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CONARH 2017

O RH na ponta da Era Digital

C

om a presença de mais
de 2,7 mil congressistas, a 43ª edição do
CONARH – Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas
colocou no centro do debate os
temas mais relevantes da gestão de
pessoas na Era Digital, renovando
o otimismo dos participantes e

reafirmando a competência das
empresas para mudarem, através
das pessoas, uma realidade crítica
e complexa.
Realizado pela ABRH-Brasil, em
parceria com a ABRH-SP, no São
Paulo Expo, na capital paulista, o
congresso aconteceu de 15 a 17 de

agosto juntamente com a feira de
negócios Expo ABRH. Nesta
edição, o Pessoas de ValoRH
compartilha conteúdo e novidades
apresentados no evento*.

EXPO ABRH
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*A próxima edição trará outros
conteúdos abordados no CONARH
2017
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HOMENS X MÁQUINAS
Ele destacou a velocidade acelerada
das mudanças na atualidade, notadamente nos avanços tecnológicos, e
frisou que não se trata de uma briga
pela sobrevivência entre homens e
máquinas – “nós continuamos no
comando” –, mas de observar o
mercado de trabalho sob novas
perspectivas.
A perda de muitos empregos, disse,
será inevitável, na maior parte, os de
baixa qualificação técnica. Todavia,
novos empregos surgirão principalmente na área digital e estratégica. É
aí, na educação, que está o calcanhar
de aquiles da maioria das economias.

de transformação, que há mais de 30
anos atua em RH.
Nas palavras de Gallo, a Quarta
Revolução, assim como as que a
sucederam, trouxe de volta o debate
sobre o medo da mudança: “Durante
a Primeira Revolução Industrial, já
havia a discussão se nós, seres humanos, perderíamos nossa essência”.

TALENTOS NA ERA DIGITAL

Gallo também destacou que questões
como qualidade de vida, diversidade
e equidade devem continuar na
agenda de políticas públicas e sociais
nos próximos anos.
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Now, o robô que abriu
a conferência
internacional A Quarta
Revolução Industrial e
a Nova Bússola do
Sucesso
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“Boa tarde a todos! Estou aqui para
auxiliá-los na próxima palestra.” A
voz e as palavras gentis são do
“assistente de palco” Now, um robô
que abriu caminho para a conferência internacional A Quarta Revolução Industrial e a Nova Bússola do
Sucesso, apresentada por Paolo
Gallo, chefe de Pessoas e Cultura do
Fórum Econômico Mundial e coach

“Com a rapidez das mudanças, o que
aprendemos hoje pode não nos servir
num futuro próximo”, assinalou,
apontando que o grande desafio atualmente é aprender novas habilidades
de olho nas necessidades futuras.

Mais de 100 empresas apresentaram seus produtos e serviços para mais
de 16,5 mil visitantes nos três dias do CONARH. Na Arena ABRH, montada
no centro do pavilhão, os patrocinadores brindaram o público com
palestras gratuitas, quase sempre com a lotação esgotada. Qualidade de
vida, saúde no trabalho, cultura organizacional e engajamento, coaching, RH digital, atração de talentos, carreira e inclusão foram alguns
dos temas abordados.

LANÇAMENTOS DA
ABRH-BRASIL
Em diversas ocasiões do CONARH,
representantes da ABRH-Brasil
subiram ao palco para anunciar as
novidades preparadas para a
comunidade de profissionais de
Recursos Humanos e gestores de
pessoas. Confira:

ABRH Digital
Na nova plataforma de conhecimento, a ABRH-Brasil disponibiliza
conteúdo sobre Recursos Humanos
e gestão de pessoas gerado por ela
própria e, também, por parceiros.
Saiba mais:
https://abrhdigital.org.br

Programa RH Triple A

Estudioso da cultura digital, Gil
Giardelli deixou a plateia sem fôlego
com conceitos e práticas da Era
Digital. E frisou: “Nada disso é
futurismo. Está tudo acontecendo
neste momento”.
Com exemplos práticos de empresas
e pessoas que investem em inovação,
ele assinalou que nenhuma ideia deve
ser jogada fora. “A inovação passa
por um processo em que primeiro as
pessoas debocham dela, depois
tentam proibi-la e, por fim, comprála.” E também citou um “antiexemplo”: a Kodak, que afundou por não
apostar na ideia da foto digital, invento que nasceu na própria organização.
Apesar dos muitos desafios e medos
envolvidos na Era Digital, Giardelli
indica que se trata de um caminho
sem volta. Citando o escritor e
futurista norte-americano Alvin
Toffler, morto em 2016, lembrou que
o “analfabeto do século 21 não será
aquele que não consegue ler e
escrever, mas aquele que não

Elaborada a partir de pesquisas
realizadas com líderes de RH,
novas gerações de profissionais e
líderes empresariais, a iniciativa
nasce de uma parceria da ABRHBrasil com uma das mais renomadas escolas de negócios do país: a
Fundação Dom Cabral. Suportado
pelo tripé Antecipação –
Adaptabilidade – Autonomia, o
programa traz uma proposta
ousada e diferenciada para o
desenvolvimento do principal
executivo de RH, com uma
abordagem estratégica, pragmática e vivencial.
Saiba mais: 0800 941 9200
www.fdc.org.br

consegue aprender, desaprender e
reaprender”.
Com uma pesquisa em mãos, ele
destacou que líderes digitais são 26%
mais lucrativos, mas apenas 9% das
lideranças no Brasil são digitais ante
a média mundial de 33%. Outro gap
de nossa economia, salientou, é a
formação de profissionais, pois não
há um pacto entre governos, empresas e academia para gerar centros de
inovação.
Aliás, a julgar pela apresentação de
Giardelli, o Brasil está bem atrasado
no mundo business. “O capitalismo
de ‘cumpadre’ está nos desconectando da Quarta Revolução Industrial”,
referindo-se ao cenário político,
econômico e empresarial do país.
No encerramento, Now voltou ao
palco para conversar com o conferencista, recitar poesia, dançar e, por
fim, sentar-se para descansar, encantando a plateia. Giardelli foi aplaudido de pé.

ANOTE NA AGENDA
O CONARH 2018 – 44º
Congresso Nacional sobre
Gestão de Pessoas já tem
data marcada:
14 a 16 de agosto
São Paulo Expo | SP
As inscrições já estão
abertas e com condições
especiais até 21/11.
Mais informações:
congressista@conarh.com.br
Tel. (11) 3138-3420

Clube do Livro
Resultado de uma parceria com a
Casa Educação, reúne os principais
lançamentos nacionais e internacionais de livros sobre gestão.
Mensalmente, o associado recebe
um livro, a resenha da obra e um
marcador. Ele também pode
participar de grupo de discussão
no Facebook e assistir a webinar
sobre o conteúdo do livro do mês.
Saiba mais: clubedolivro-abrh@
casaeducacao.com.br
Tel. (11) 3097-8463

EaD para RH
Também em parceria com a Casa
Educação, a ABRH passa a oferecer
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cursos, presenciais e a distância,
desenvolvidos para proporcionar
alto impacto na vida do profissional de Recursos Humanos. O
primeiro lançamento é o curso
Formação em Business Partner.
Informações: Tel. (11) 3097-8463
atendimento@
casaeducacao.com.br

Delegação SHRM 2018
No CONARH, foram abertas as
inscrições para a delegação
brasileira que irá à SHRM 2018 –
Annual Conference & Exposition,
realizada pela SHRM – Society for
Human Resource Management,
nos Estados Unidos. A edição
acontecerá no período de 17 a 20
de junho, em Chicago. Foram
preparados três pacotes com
condições especiais – Executivo,
Plus e Advantage –, além de
benefícios exclusivos como: serviço
de traslado, visita técnica em
multinacionais e jantar de confraternização. O evento, considerado
o maior do mundo na área de
gestão de pessoas, terá a participação da jovem paquistanesa Malala
Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz.
Informações: Tel. (11) 3124-8850
delegacaobrasileira@abrhbrasil.
org.br

Gestão de pessoas para
pequenas e médias empresas
Primeiro curso oferecido pela
ABRH-Brasil em parceria com a
Fundação Demócrito Rocha (FDR)
que estará disponível através da
Plataforma da FDR digital com
duração de seis meses e, também,
em fascículos.
Informações: Tel. (11) 3124-8850
abrh@abrhbrasil.org.br

HSM On-line
Associados da ABRH-Brasil têm
desconto para acessar os melhores
vídeos e artigos sobre gestão de
pessoas e negócios, produzidos
pela HSM. Os conteúdos podem ser
acessados, comentados e compartilhados em celulares, tablets e
desktops.
Informações: Tel. (11) 3124-8850
abrh@abrhbrasil.org.br

