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O desafio de gerir
pessoas nas empresas

Para o presidente
da Associação
Brasileira de

Recursos Humanos,
valorizar as atitudes

das pessoas e
trabalhar com quem

demonstra prazer
pelo que faz são
compromissos

do novo modelo
de gestão nas

empresas modernas

Paulo Viarti

O currículo de Ralph Arcan-
jo Chelotti, 51 anos, presi-
dente da Associação Brasi-

leira de Recursos Humanos
(ABRH), é extenso. Possui gra-
duação em Engenharia Mecâni-
ca e Administração de Empre-
sas, pós-graduação em Adminis-
tração e Organização de Empre-
sas e em Psicodrama Pedagógi-
co e Organizacional e especiali-
zação em Gestão Estratégica de
Pessoas, obtida na França. Atu-
almente, é consultor de Recur-
sos Humanos e Administração
da Samarco Mineração, com
sede em Belo Horizonte, e mi-
nistra aulas em vários cursos de
pós-graduação. Antes de ser no-

meado presidente da ABRH,
Chelotti foi vice-presidente da en-
tidade e presidiu, por dois man-
datos consecutivos, a ABRH-ES.

O Sistema Nacional ABRH é
uma instituição não-governamen-
tal, que dissemina conhecimento
do mundo do trabalho para de-
senvolver pessoas e organizações.
A instituição, fundada em 1965,
reúne executivos, consultores e
profissionais que conhecem a fun-
do um dos temas mais complexos

da atualidade: a gestão de pes-
soas. No mês passado, a ABRH
realizou a 32a edição do Conarh
(Congresso Nacional sobre Ges-
tão de Pessoas), que, reuniu
renomados empresários e pro-
fissionais do setor.

Em 22 de agosto, Chelotti foi
reeleito presidente da entidade
e permanecerá no cargo por
mais três anos, até o final de
2010. Apesar de ter se graduado
em outras áreas, seu envolvi-
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mento com o setor de RH é an-
tigo. Nesta entrevista, ele expli-
ca as novas tendências dos pro-
fissionais de RH, a importância
estratégica deste setor para as
empresas e a complexidade de
gerir pessoas no mundo empre-
sarial.

Recall - O senhor é enge-
nheiro mecânico e administra-
dor de empresas. Como foi pa-
rar na área de RH?

Chelotti - Comecei minha ca-
minhada profissional como pro-
fessor de 2- grau e cursinho pré-
vestibular. Em seguida, fui con-
vidado para trabalhar numa uni-
dade da Escola Profissional, em
parceria com o Senai-MG. Nes-
sa época, estava terminando o
meu curso de Engenharia Me-
cânica. Após seis meses, surgiu
uma vaga na área de treinamen-
to de uma grande empresa, a
Acesita, e para a minha alegria,
fui admitido como técnico de
treinamento. Em seguida, as-
sumi a função de analista de Re-
cursos Humanos. Neste mo-
mento, percebi que era verda-
deiramente o que eu queria fa-
zer, ou seja, utilizar a engenha-
ria como ponte para a constru-
ção dos relacionamentos na ges-
tão de pessoas.

Recall - A expressão gestão
de pessoas está bem difundida
hoje. Esta tarefa é muito com-
plexa?

Chelotti - Eu diria que ain-
da é uma expressão muito fala-
da, porém, de pouca compre-
ensão. É uma coisa complexa
sim. Liderar pessoas não é uma

"Compreender
e satisfazer as

vontades das

pessoas, que

são, por

natureza,

diferentes,

é uma

missão difícil"

forma. Penso que todas as áreas
têm a sua importância e a sua ra-
zão de ser. A área de RH, além de
linda, é essencial para as organi-
zações. Hoje, atuamos mais na
parte estratégica das empresas, e
nossa presença é fundamental na
alta gestão. Podemos dizer que
estamos sendo mais ouvidos.

Recall - Por que se demorou

tanto para os empresários per-
ceberem que colaboradores fe-
lizes fazem clientes felizes, e
estes fazem felizes os sócios da
empresa?

Chelotti - Esse novo modelo
de governança, no qual todos
querem ser felizes, é muito le-
gal. Aprendemos que o outro é
importante para as nossas vidas
e que qualquer pessoa bem tra-
tada e feliz tem condições de
produzir mais e melhor. Com-
partilhar conhecimento, valori-
zar as atitudes e ações das pes-
soas, trabalhar com quem de-
monstra prazer pelo que faz, co-
memorar sempre as conquis-
tas, ter bons resultados e respei-
tar as pessoas são compromis-
sos deste novo modelo de ges-
tão nas empresas modernas e
de visão.

Recall - Que análise o se-
nhor faz do Conarh 2006?

Chelotti - Bombamos. Todo
Conarh é sempre o melhor de
nossas vidas. Foram nove me-
ses de construção, e para todos
nós que estamos envolvidos di-
retamente, quando paramos e
olhamos o conteúdo de cada
palestra, painel, fórum, case,
oficina e estande do evento, fi-
camos felizes e orgulhosos pelo
esforço e dedicação que tive-
mos para realizar mais este so-
nho para todos os participan-
tes. Com muita certeza, este é
o melhor e maior evento em
gestão de pessoas na América
Latina. Somos considerados
uma fonte séria e de referên-
cia neste tema no mundo do
trabalho.
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tarefa das mais fáceis. Compre-
ender e satisfazer as vontades das
pessoas, que são, por natureza,
diferentes, é uma missão difícil
para a qual é preciso gostar de
gente, ter sabedoria, entender as
razões e lembrar sempre de agir
com ética e justiça no tratamen-
to a elas.

Recall - O setor de RH igua-
lou-se em importância a outros,
como marketing e finanças.
Como ocorreu esse processo
evolutivo?

Chelotti - Não percebo dessa



Recall - Após 41 anos de ati-
vidades, quais foram as prin-
cipais conquistas da ABRH
para o setor?

Chelotti - Foram muitas con-
quistas, e a historia é longa. Com
base no Conarh, que é o nosso
maior produto, completamos a
32a edição do evento. A cada ano,
ele fica melhor e maior. Além
disso, provoca na nação RH um
grande momento de reflexão,
reciclagem, contatos e informa-
ções sobre novos produtos e
processos de RH. Hoje, viramos
um grande sistema nacional e
estamos espalhados em quase
todo o território nacional, com
19 seccionais e 23 regionais. Te-
mos um novo modelo de go-
vernança para todo o sistema.
Trabalhamos efetivamente com
base em três grandes pilares:
associativismo, representativi-
dade e sustentabilidade. Obvia-
mente, respeitando a nossa base,
que é a diversidade no trabalho.
Temos o carinho e o respeito de
todos que pertencem e acredi-
tam na nossa causa. Também te-
mos um número de associados
que é considerado um dos mai-
ores já conhecidos por associa-
ções e desenvolvemos mais de
300 eventos voltados para ges-
tão de pessoas em todo o siste-
ma nacional ABRH. Estamos e
queremos ser maior. Temos,
como meta, ser representados
por seccionais em todo o país até
2008. Estas são algumas de nos-
sas conquistas ao longo destes 41
anos.

Recall - Como está o merca-
do de RH atualmente?

Chelotti - O mercado está
aquecido. As empresas estão va-
lorizando muito mais as questões
de RH. Isso nos oportuniza ter
esse crescimento de mercado. Pro-
curamos pessoas talentosas, que
tenham conteúdo em termos de
processos e ferramentas de RH.
Como disse, é preciso ter prazer
pela área e gostar de lidar com
gente.

Recall - Que métodos são uti-
lizados para analisar se o ambi-
ente de trabalho é bom ou ruim?

"Aprendemos
que qualquer
pessoa bem

tratada e feliz
tem condições

de produzir
mais e melhor"

Chelotti - Existem várias em-
presas e consultorias que fazem
pesquisa de clima. É uma forma
de se avaliar a questão da cama-
radagem, justiça de tratamento,
processos de comunicação inter-
na, os valores e a missão da em-
presa. É preciso dar oportunida-
de para ouvir os empregados. Par-
ticularmente, acho que essa pes-
quisa é feita diariamente, por to-
dos os gestores de pessoas. Temos
de conhecer a nossa equipe e sa-
ber qual o relacionamento do in-
divíduo dentro e fora da empresa

e como ele percebe os colegas
quanto ao aspecto de sociabili-
dade. A boa pesquisa é aquela
em que os gestores de RH e de
pessoas fazem no dia-a-dia,
usando o seu feeling. Costumo
dizer que para saber como está
o processo de liderança, basta
olhar para sua equipe e saber
como ela está atuando.

Recall - Que características
são mais procuradas neste pro-
fissional por uma empresa?

Chelotti - Pessoas que gostem
de compartilhar as coisas, sai-
bam ouvir, tenham ética e gosto
pelo trabalho, sejam felizes, sin-
tam prazer em trabalhar e gos-
tem de gente.

Recall - Como as empresas
analisam o trabalho da ABRH?

Chelotti - Felizmente somos
bem-aceitos, pois temos grande
credibilidade. O Conarh provou
isso, pois teve 3 mil inscritos e
reuniu quase 20 mil pessoas li-
gadas ao maravilhoso mundo do
RH.

Recall - O senhor costuma
dizer que um dos maiores ob-
jetivos da ABRH é fazer da ali-
mentação uma política de RH.
Como está esta luta?

Chelotti - Esta é uma das po-
líticas de benefícios do RH. Mui-
tos empregados necessitam de
uma ajuda nessa área. Quando o
empresário faz isso, pensa na
qualidade de vida, no bem-estar
e, principalmente, na saúde dos
funcionários. 
Fale com:

Ralph Arcanjo Chelotti: ralph@samarco.com
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