
A HABILIDADE PARA LIDAR COM
AS PESSOAS É UMA COMPETÊN-
CIA ESTRATÉGICA NO DESEN-
VOLVIMENTO DAS ORGANIZA-
ÇÕES. O conceito faz parte dos novos
modelos de gestão de pessoas que os
profissionais de Recursos Humanos co-
locam em prática na busca por excelên-
cia em seus processos. Nesse cenário,
aspectos como ambiente de trabalho
atrativo e agradável, o resgate de valo-
res como ética, transparência, diversi-
dade e tratamento justo caminham lado
a lado com a produtividade das empre-
sas, o que coloca o Brasil em destaque
perante outros países quando o assunto
é gestão de pessoas.

A afirmação é de Ralph Chelotti, presi-
dente nacional da Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH), entida-
de que teve um papel fundamental para
a evolução do segmento. De acordo com
ele, "o Brasil encontra-se numa posição
confortável, própria de quem está uti-
lizando processos de ponta dentro dos
processos de gestão de pessoas".
Experiência para falar sobre o tema não
falta a Ralf Chelotti que durante 30 anos
gerenciou o capital humano de grandes
companhias e nos últimos nove anos
está a frente da ABRH, onde foi eleito
para dois cargos: o primeiro como presi-
dente da seccional no Espírito Santo e,
atualmente, como presidente nacional
da entidade, gestão que vai até 2009.

Habilidade para lidar com
pessoas, ambiente de

trabalho saudável e ética
são elementos que colocam

o Brasil em um lugar
de destaque no cenário
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Nesta entrevista, Chelotti traça um panorama do
setor e fala sobre a realização da 33a edição do CO-
NARH — Congresso Nacional sobre Gestão de Pes-
soas, maior evento da América Latina que apresenta
as mais recentes ferramentas e tendências mundiais
de gestão de pessoas e traz para o Brasil grandes no-
mes do cenário mundial.



l VÊ | Custa caro investir
em gestão de pessoas?
| RALPH CHELOTTI |
Sim, quando as empresas não
têm a mentalidade de que
isso é um investimento com
reflexos nos resultados. Quando
elas têm noção de que é um
grande investimento, ou seja,
de que ela está ganhando em
aspectos que trazem aumento
de produtividade, tais como bom
humor, ambiente agradável,
entre outros, não tem custo.

| VÊ | O que caracteriza um bom
profissional na área de RH?
j CHELOTTI |
Acredito que um fator
importante para ser um
profissional de sucesso nessa
área é gostar de gente, caso
contrário não tem como ser líder.
Outros aspectos fundamentais
são ética, respeito pelas
pessoas, tratamento justo, saber
trabalhar com a diversidade;
os valores, os seus e os que
são comuns à companhia, pois
ninguém fica numa empresa se
os valores de um e outro forem
diferentes. A partir do momento
que começam a mudar esses
valores, esse talentos começam
a ficar incomodados e buscam
outra organização. Ou seja, se
o profissional tem uma conduta
ética, transparente, clara, é firme
com seus valores, gosta de lidar
com gente, não tem como não
ser bem-sucedido.

| VÊ | Como atingir a excelência
com uma competitividade tão
acirrada?
| CHELOTTI j Vemos muitos
casos de pessoas que não lidam



bem com a ética. Estou
falando de clareza,
transparência, feedback.
O líder tem de provocar
esse retorno, isto é, trabalhar
o lado positivo das pessoas,
tentar melhorar aquilo que
não está indo bem, criar um
ambiente de alegria e não
de terrorismo. A combinação
desses valores trazidos para
dentro da corporação, para
dentro das equipes são um
direcionamento fundamental
para os profissionais e
para as organizações.

| VE | Como homens e mulheres
atuam nesse segmento?
| CHELOTTI | Há diferenças. As
mulheres têm características
como sensibilidade na forma de
atuar, organização, dedicação,
empenho. E esse talento de
trabalhar com o emocional, de
exercer vários papéis facilita a
habilidade para lidar com vários
públicos, o que traz para as
organizações uma pessoa forte
que sabe administrar conflitos,
trabalhar com processos, com o
novo, com a criatividade.

CONARH 2007
O 33° Congresso Nacional
sobre Gestão de Pessoas
tem como tema "O imperativo
do crescimento sustentável:
integrando pessoas e
organizações" e será
realizado de 21 a 24
de agosto, em São Paulo.
O evento reunirá especialistas
nacionais e internacionais para
debater a gestão de pessoas
no cenário da sustentabilidade.
Para isso, serão apresentados
seis eixos: estratégia,
gestão, desenvolvimento,
produtividade, tecnologia e
sustentabilidade que abrigarão
temas como liderança, carreira,
competências, performance,
diversidade, novas formas de
trabalho e emprego, entre
outros. Paralelamente,
acontece a Expo ABRH

| VE | Então, as mulheres
levam vantagem?
| CHELOTTI | Eu diria que
elas levam uma pequena
vantagem no perfil, na forma
de ser. O homem não tem essa
habilidade? Sim, há muitos
homens com esse empenho, que
são aguerridos e bem-sucedidos.
O mais importante é que existe
mercado para os dois, desde que
sejam bem-humorados e saibam
lidar com a diversidade, que
tenham espírito de liderança,
que sejam líderes na essência
na palavra: a de provocar
movimentos e seguidores.

| VE | Como o Brasil é visto na
área de gestão de pessoas?
| CHELOTTI | É até presunçoso
falar, mas os parceiros de outros
países colocam o Brasil um
passo a frente no sentido de
evoluir muito rapidamente na
questão de gestão de pessoas,
no lidar com elas.

VE | Pode citar um exemplo?
CHELOTTI | A participação

de profissionais brasileiros em
congressos latino-americanos
é um ótimo exemplo. Os
brasileiros são âncora, gurus

2007, maior vitrine de
oportunidades, inovações
e tecnologia para o setor,
que reunirá mais de 100
expositores para apresentar
o que há de melhor em
produtos e serviços para o
mercado corporativo. Outros
destaques serão os espaços
de conhecimento oferecidos
aos visitantes gratuitamente,
como o Espaço Mulher, com
diversidade de produtos,
soluções e serviços voltados
exclusivamente para as
executivas e a Arena Social,
encontro onde as empresas e
ONGs terão a oportunidade de
compartilhar seus modelos de
referência e novas iniciativas na
área de responsabilidade social.
Para saber mais entre no site:
www.conarh.com.br

desses eventos. Temos
uma gama enorme de
talentos que representam
bem o país, que fazem e
falam com expertise sobre
gestão de pessoas, o que nos
deixa numa zona confortável de
quem está utilizando processos
de ponta dentro da gestão de
pessoas e Recursos Humanos.

| VE | E quais são as diferenças
entre os profissionais brasileiros
e os de outros países?
| CHELOTTI | Temos legislações
completamente diferentes, mas
os destaques ficam por conta da
evolução de nossos talentos, na
busca por se distinguir na forma
de fazer Recursos Humanos. Isso
faz a diferença.

| VE | Então, somos um
exemplo a ser seguido?
| CHELOTTI | Percebemos que
o diferencial brasileiro está
começando a ser desenhado nos
outros países. Algumas práticas
que marcam esse avanço na
gestão de pessoas é o trabalho
efetivamente com competências,
no desenvolvimento de talentos,
na busca em ter um trabalho
digno em relação a remuneração
variável, à participação nos
lucros, a relação entre capital e
trabalho voltado para a questão
sindical. Sabemos que há muitas
coisas que nós brasileiros
precisamos melhorar.

| VE | Que empresas estão
num patamar elevado na
gestão de pessoas?
| CHELOTTI | Há muita gente
fazendo uma política de
Recursos Humanos diferenciada.
Isso inclui competências,
análise de competências,
desenvolvimento de talentos,
trabalho com a questão social,
avaliações com feedback,
participação nos lucros e
resultados. Há muita coisa boa
acontecendo e muita empresa
pequena já nascendo grande.

| VE | Qual a vantagem das
organizações que praticam
estes modelos de gestão?
| CHELOTTI | Ter essa visão já
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significa fazer gestão de
pessoas diferenciada. Isso
é atrativo, retém talentos.
Um colaborador que vai para
uma organização com essa
mentalidade, que tem um bom
clima, um lugar agradável
para trabalhar, começa a ter
identidade com ela, cria laços
e fica difícil se desligar dela.

| VÊ | E qual é o papel da
ABRH neste processo?
| CHELOTTI | O Sistema
Nacional ABRH é uma
instituição que dissemina
conhecimento do mundo do
trabalho para desenvolver
pessoas e organizações,
influenciando na melhoria
da condição social, política e
econômica do país. Acredito
que o maior suporte dado aos
profissionais, e este é o maior
foco de minha gestão, é sermos
uma importante referência
em Recursos Humanos. Claro
que temos outros objetivos
para alcançar, dentre os quais
aumentar a representatividade
no Brasil inteiro

| VÊ | Como a ABRH está
representada no Brasil?
| CHELOTTI | Hoje são 23
seccionais e 40 regionais,
estamos crescendo e isso é um
ponto de destaque. Queremos
ter assento em todos os lugares
importantes onde possa ser
discutida qualquer questão
sobre relação de trabalho.

| VÊ | Quais são as ações
mais visíveis da associação?
| CHELOTTI |O mercado
assiste a urna evolução da

área e a atuação da ABRH foi
fundamental para chegar a esse
patamar. Uma prova disso é a
realização do 33° CONARH, que
mostra um trabalho bem feito,
que bate recorde de participação
a cada ano e reforça o apoio
dado ao segmento. Para os
profissionais é importante cada
vez mais participar de um
evento desse nível, ver o que
tem de novo, ficar por dentro de
tendências, se reciclar, investir
na melhoria e integração de
novos modelos. Acredito que
já tivemos muitos avanços mas
sempre podemos ter mais.

| VÊ | Por que a sustentabilidade
ganhou espaço na edição deste
ano do CONARH?
| CHELOTTI | Acreditamos
que este assunto é de interesse
global e está conduzindo
muitos processos dentro
das corporações. Essa linha
interativa do crescimento
sustentável já explica o tema
principal do congresso que é
integrar pessoas à organização.
Ou seja, é preciso produzir

excelência nas empresas,
mas buscando sempre
transparência, seriedade, ética.
Estes conceitos se aplicam a
toda cadeia produtiva e são um
sinal de novos sentimentos em
relação à produção, resultados
e desenvolvimento do capital
humano e das organizações.
Mas a edição deste ano está
repleta de atividades, não
apenas pelo conteúdo em
torno desta temática, onde
a gente tenta fazer uma
abordagem muito sistêmica,
não exclusivamente em gestão
de pessoas, mas envolvendo a
questão econômica, ambiental
e social com gestão de pessoas.

| VÊ | Do ponto de vista dos
profissionais, qual é a essência
do CONARH?
j CHELOTTI | É um
investimento que as
pessoas podem fazer na
construção do seu crescimento.
É uma oportunidade para se
reciclar, de conhecer novas
ferramentas e tendências
mundiais na gestão de pessoas.
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