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De 12 a 14 de mar ço, o 11º CONORH – Congres so
Nordestino de Recursos Humanos levará aos

profissionais de RH e gestores de pessoas o tema
Pessoas, Estra té gia e Tec no logia
– Os pilares do su ces so orga -
niza cio nal. De ca ráter itinerante,
o evento acon tece, es te ano, no
Cen tro de Con venções Cea rá, em
For taleza, tendo co mo an fitriã a
ABRH-CE.

A programação terá início
com a palestra Ges tão Estratégica de Talen tos,
apresentada pelo con sultor Eduardo Carme lo.
Para ele, as empresas têm que estar conectadas
com a verdadeira produção de valor para o
cliente, com a cons trução de uma marca sólida e
a produção de um futuro sustentá vel. Para isso
acontecer, é preciso cons truir um alto nível de
engajamento dos empregados nas mu dan ças
necessárias para o su cesso da estratégia. “O pro -
fissional deve encontrar um objetivo, trabalhar na
em presa porque gosta de estar nela e quer
realizar um traba lho digno e próspero, e não só
por que precisa pagar suas contas.” Para o profis-
sional de RH, diz Carmelo, fica o pa pel de produzir
valores úteis, funcionais e relevantes no dia-a-dia
dos funcio ná rios, permitindo à empresa a conso -
lidação da marca.

LIDERANÇAS NAS PALESTRAS
O CONORH também contará com a partici-

pação maciça de lideranças do Sistema Na cio nal
ABRH, a começar pelo presidente da ABRH-
Nacional, Ralph Chelotti, que vai falar sobre O
Valor do Talento Humano: Engajando, inspirando e
superando. O painel Alinhando Pes soas, Estraté -

gias e Tecnologia, que terá a parti cipação do
presidente da distribuidora cea rense Coelce, Abel
Alves Rochinha, será mediado pela presi dente da

ABRH-RJ, Leyla Nas ci mento,
en quanto a palestra As Neces si -
da des de Mu dan ças nas Rela -
ções de Trabalho fi cará a cargo
do vice-pre sidente de Relações
Tra balhistas e Sindicais da
ABRH-Nacional, Carl os Pes soa
dos Santos.

A presidente da ABRH-BA, Maria Sam paio, vai
apresentar o tema Qualidade de Vida: Equili brando
o profis sional e o pessoal; e, para falar das mu -
lheres, o evento contará com duas pales tras: A
Liderança Feminina e A Mulher no Mer cado de
Trabalho: Ameaças e opor tu ni dades, res pec tiva -
mente apresentadas pela pre si dente da ABRH-AL,
Edna Tizeu, e da ABRH-SE, Sandra Coelho.

Além de palestras com especialistas, o
con gresso também apresentará experiências
empresariais de sucesso, como o case da Coca-
Cola de Minas Gerais, O RH que Dá Lucro, apre-
sentado pelo gerente de Recursos Humanos
Wellington Maciel. Simultaneamente ao con-
gresso, será realizada a EXPO-RH, feira de ser -
viços e produtos destinados à área de Recursos
Humanos. 

Este é o segundo ano em que o CONORH acon-
tece no Ceará. O evento também já foi sediado em
Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba.

Informações e inscrições:
Tel. (85) 3264-2274
abrhce@abrhce.org.br
www.abrhce.com.br
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GLOBAL

ABRH organiza delegação
brasileira para Congresso
Mundial de RH
AABRH-Nacional está coordenando a ida de uma

delegação brasileira ao Congresso Mundial de
Recursos Humanos que, este ano, tem como país-
sede a Inglaterra. Em sua 12ª edição, o evento acon-
tecerá de 14 a 17 de abril, no centro de convenções
Excel London, em Londres, oferecendo uma plata -
forma de intercâmbio global e aprendizado entre
líderes empresariais e profissionais de RH.

Itinerante e bienal, o congresso, promovido
pela WFPMA (World Federation of Personnel
Management Associations), tem como anfitrião
nesta edição o CIPD (Chartered Institute of
Personnel and Development), instituto inglês foca-
do no desenvolvimento humano. “Em Londres, o
Mundial vai oferecer um grande panorama aos
profissionais de gestão de pessoas do mundo todo,
para que realizem network e aprendam a modelar
o futuro da nossa contribuição profissional ao
mutável mundo do trabalho”, diz o pre sidente da
WFPMA, Florent Francoeur.

CONTEÚDO PRÁTICO
A programação do Mundial passa por ques -

tões-chave que hoje desafiam o mundo do traba -
lho: desenvolvimento organizacional; coaching;
gestão de talentos; administração da mudança;
liderança; criatividade e inovação; engajamento
das pessoas; e aperfeiçoamento da performance
da organização.

Entre os palestrantes, a diretora do Grupo de
RH da Serco, Lucy Adams, vai falar sobre como os
gestores de pessoas devem fazer para, ao mesmo
tempo em que cuidam das demandas do dia-a-dia,
promover a mudança transformacional, ou seja,
levar as pessoas muito além de onde elas normal-
mente chegariam, motivando-as e inspirando-as a
superar suas metas.

Outra presença confirmada é a do diretor-pre -
sidente da Tools for Leading Change, Sukhwant
Bal, na palestra Aqui e Agora: Treinamento de alto
impacto para gerentes de linha, que vai mostrar
como, no ritmo acelerado do ambiente de hoje, os
profissionais de RH podem desenvolver gerentes
de linha de maneira eficiente e transformá-los em
líderes de alto desempenho. 

Já o diretor de liderança global para apren-
dizado e desenvolvimento do departamento de
pesquisa e desenvolvimento globais da Pfizer,
John Castledine, vai falar do valor do aprendizado
nas empresas perante uma economia impulsiona-
da pelo serviço e pelo conhecimento.

Na palestra A Trituração de Talentos, o vi ce-
presidente de relações corporativas da Man -
power, David Arkliss, vai explorar os desafios
enfrentados pelas empresas na China, mostran-
do aos congressistas o que a globalização da
administração de talentos significa para a sua
organização.
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Para obter da WFPMA 25% de desconto nas inscrições do Congresso Mundial, 
a delegação brasileira deve conter, no mínimo, cinco congressistas.

Sobre as inscrições

Mais informações sobre a delegação podem ser obtidas no site da 
ABRH-Nacional (www.abrhnacional.org.br) ou pelo telefone (11) 3124-8856.

SECCIONAIS EM AÇÃO

CONORH começa no dia 12

MUNDO DO TRABALHO

Promoção na Jamef

Integrante do comitê de criação do CONARH
2008 – 34º Congresso Nacional sobre Gestão

de Pessoas, promovido pela ABRH-Nacional, a
consultora Vicky Bloch (foto), diretora da Vicky
Bloch Associados, fez sua estréia, no último dia
18, na Rádio Bandnews FM. Diariamente, na
co luna que vai ao ar às 9h57, 14h17 e 20h17,

ela comenta notícias,
pes quisas e tendên-
cias sobre o mundo do
trabalho, dá orienta-
ções sobre carreira e
responde dúvidas dos
ouvintes. 

Com 20 anos de experiência em Recursos
Humanos, Paulo Rogério Santarlacci assu -

miu, este mês, o cargo de gerente de RH da Jamef
Encomendas Urgentes, empresa de transporte de
cargas fracionadas, onde, há dois anos, era coor-

denador geral da área. Ele assume a posição com
o objetivo de reestruturar as políticas de Re -
cursos Humanos na matriz e nas nove filiais, além
de dar continuidade às ações que já vinha desen-
volvendo como coordenador.

Após as grandes transformações na gestão
das empresas nas décadas de 1980 e 1990 no

Brasil, motivadas pela reorganização nas
relações de trabalho, eliminação de barreiras e
abertura do mercado nacional, adoção de novos
modelos de gestão e amplo acesso a tecnologia,
vivemos atualmente uma revolução sem prece -
dentes. E, por que não dizer, desfrutamos um
“momento mágico”, com uma situação econô mi -
ca estável, consumo em alta, facilidade de aces -
so ao capital e novos investimentos em cons -
trução, in dústria e comér cio,
entre outros. Sem dú vida, o país
entrou na roda-viva da globa -
lização e, entre as vá rias ótimas
notícias, po demos desta car o
emprego em alta, tudo o que so -
nhamos nas últi mas décadas. 

No entanto, a crescente falta
de profissionais qualificados no
mercado em todos os níveis – o
chamado “apagão profissional”
– tem despertado a atenção de
enti dades de classe, governo e,
prin ci palmente, de executivos e em presários, os
quais estão descobrindo que investir em proces -
sos e sistemas em suas empre sas não basta para
garantir resultados superiores.

Vale relembrar que o diferencial das em -
presas nos anos 1980 e 1990 – seus prédios, pro -
ces sos, sistemas, insumos, equipamentos, tecno -
logia, etc. –, antes tão importantes, hoje estão
disponíveis para qualquer concorrente e podem
ser comprados nos mesmos fornecedores sem
muitas restrições.

Nas décadas anteriores, foi admissível cres -
cer deixando as pessoas em segundo plano. O
fato é que a regra do jogo mudou. Sem a reserva
de talentos disponíveis, absorvida pelo cres -
cimento econômico dos últimos anos, a lógica de
que “as pessoas precisam de emprego” está mu -
dando para “as empresas precisam das pessoas
para continuar a crescer e competir”.

Parece muito óbvio, mas ainda hoje grande
parte das organizações dá pouca ou nenhuma
importância ao capital humano e há aqueles que
ainda discutem a importância de uma gestão
respeitosa e cuidadosa.

Agora as empresas, além de terem de lidar
com o desafio da concorrência sem fronteiras,
precisam praticar o velho discurso de que pes -
soas são o seu maior patrimônio. A maneira como
a empresa cuida das pessoas determina seu

DNA cultural, que pode ser traduzido, dentre
outras maneiras, em como ela consegue torná-
las mais motivadas, efetivas, engajadas e, conse -
qüentemente, produtivas.

A questão é: como se preparar para cuidar do
seu mais importante e escasso recurso? O desafio:
aprender ou reaprender a lidar com esse “no vo
modelo” para gerar maior valor para a empresa.

Relacionei algumas das ações que pratico
nas empresas que tenho dirigido. São sugestões
que podem ser utilizadas com mais ou menos

tinta, dependendo do porte da
empresa e do seu segmento de
atuação:

•  Pessoas são mais im por -
tan tes que as regras – buro cra -
cia mínima.

•  Não fique apenas nas
iniciativas, parta para as “aca -
bativas” – foco em realização.

•  Deixe as pessoas gerirem
seu tempo – cobre resultados e
não apenas horário e tarefa.

•  ”Nhém, nhém, nhém” tira
energia do ambiente – meritocracia e só.

•  Liderança é fundamental – dê o exemplo
sempre, ou seja, “faça o que eu digo e faça o que
EU faço”.

•  Não existe sucesso sem felicidade – faça
seus funcionários felizes.

• Arrogância, cinismo e agressividade exa -
cer bada destroem o moral na empresa – repudie
essas manifestações.

•  Evite pensar no curtíssimo prazo – este é um
empecilho que não permite soluções justas e
completas.

Essas sugestões já são parte do dia-a-dia
das melhores empresas para se trabalhar e
estão na cultura dos gestores e da direção das
organizações de sucesso, mesmo que algumas
vezes sejam esquecidas ou não praticadas
na íntegra.

Se a sua empresa não está preparada para
estes novos tempos ou não conseguiu se
mobilizar para trabalhar a questão do “apagão
profissional”, não perca mais tempo, pois as
ações de hoje serão percebidas em meses ou
anos. Portanto, mãos à obra! Ou prepare-se para
perder muitos dos seus profissionais!

*Presidente da www.elancers.net, diretor da
Gestech Consultoria Empresarial e membro do
comitê de criação do CONARH 2008

ARTIGO

Sua empresa está preparada para 
o “apagão profissional”?

Por Cezar Antonio Tegon*
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RH no ar

Os participantes devem preencher o formulário no site do evento
(www.cipd.co.uk/worldcongress) – onde também são encontrados a programação 
completa e os detalhes do congresso – e enviá-lo à ABRH-Nacional 
até 10 de março, pelo fax (11) 3124-8867, aos cuidados de Solange Terzi.
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