
Inspirar, engajar e superar 
 
O Conarh 2008 trouxe a gestão de pessoas como tema básico, numa só mensagem às 
empresas: incentive, reconheça, retenha o profissional; e a superação de resultados virá. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Promotora fala do Conarh 2008 
 
ABRH divulga números e mostra que evento bateu recordes , considerando palestrantes, 
visitantes e expositores 
 
O Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas - Conarh 2008, promovido pela Associação 
Brasileira de Recursos Humanos chegou ao final no último dia 22 evidenciando números 
recordes. Cresceram todos os indicadores, de palestrantes a empresas expositoras, de 
visitantes à feira de negócios e congressistas.  
 
Nos quatro dias do evento, que começou no dia 19/08, passaram pelo Transamérica Expo 
Center 19.084 pessoas, um número 20% maior do que o verificado no ano passado.  
 
Ao todo, o congresso reuniu participantes de mais de 700 empresas e instituições, sendo 
algumas delas do exterior, como a petrolífera angolana Sonangol, o Banco de Moçambique e 
até representantes do Ministério da Informação e Comunicação de Cuba. 
 
Para Ralph Arcanjo Chelotti, Presidente da ABRH-Nacional, a vitalidade do Conarh evidencia a 
importância crescente do tema gestão de pessoas no dia-a-dia das empresas, que buscam 
respostas para questões importantes como qualificação de pessoas, gestão de talentos, 
engajamento de pessoas, formação de lideranças e usos das novas tecnologias, entre muitas 
outras. 
 
"Este ano discutimos o tema Cultura de Valor; como inspirar, engajar e levar as equipes de 
trabalho à superação de resultados. Tivemos aqui palestrantes de 12 países, inclusive do 
Brasil, que abordaram temas diversos em seis eixos que interessam diretamente a todos os 
que administram empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes", assinala Chelotti. 
 



Luiz Edmundo Rosa, diretor-geral do Conarh 2008, enfatiza que o evento é o maior do setor na 
América Latina e o terceiro maior do mundo, perdendo apenas para dois outros congressos de 
Recursos Humanos realizados nos Estados Unidos.  
 
Mas talvez o mais importante a dizer é que um evento desta magnitude é planejado por cerca 
de 50 voluntários, que participam do comitê de criação e do Conselho Consultivo do Congresso 
e atuam em diversas empresas, o que garante a diversidade de visões do congresso: 
 
''Seguramente o Conarh é o maior congresso de gestão de pessoas do mundo em termos de 
diversidade, pois só aqui encontramos palestrantes de diversas partes, bem como 
congressistas também de diversos países, tanto da América Latina quanto África e Europa", 
assinala Rosa. 
 
NÚMEROS  
 
Além de 2.948 congressistas, o Conarh reuniu 15.436 visitantes na sua feira de negócios, a 
Expo ABRH, onde 140 empresas apresentaram produtos e serviços.  
 
Passaram pelo evento, ainda, 120 convidados, alguns deles estrangeiros, como Horácio Quirós, 
presidente da Federação Interamericana de Associações de Gestão Humana (Fidagh); 60 
jornalistas de diversos veículos de comunicação; 224 assessores de imprensa, 251 
palestrantes, sendo 119 de patrocinadores (que ofereceram palestras gratuitas aos visitantes 
da Expo ABRH); e 45 participantes na Sala de Inovação, onde são apresentadas pesquisas 
aplicadas à área de Recursos Humanos. 
 
Luiz Augusto Costa Leite, coordenador do Comitê de Criação do Conarh 2008, explica que a 
definição do tema do congresso leva em conta consultas realizadas a gestores de pessoas em 
todo o país, inclusive por meio das seccionais da ABRH, localizadas em 22 Estados brasileiros e 
ainda em processo de expansão. 
 
"A globalização e a expansão da competição tornaram o cenário competitivo das empresas 
muito mais complexo", diz ele, enfatizando que hoje as empresas brasileiras competem com 
congêneres no Brasil e em várias outras partes do mundo.  
 
"O que constatamos é que as tecnologias de informação ou produção não são mais 
diferenciadoras, pois podem ser adquiridas. Em muitos sentidos, elas promovem, até, uma 
certa padronização entre as empresas. A diferenciação, mesmo, ocorre por meio da inovação e 
da colaboração das pessoas, algo que só uma cultura de valor é capaz de conseguir", explica 
Costa Leite. 
 
Durante os quatro dias em que durou o evento, congressistas do Brasil, da América Latina e 
África, vivenciaram oficinas, apresentação de pesquisas, casos e palestras que abordaram 
diversos temas, de estratégia a tecnologia, de pessoa a sustentabilidade, de gestão a 
resultados, e falou-se de praticamente tudo o que interessa aos profissionais de Recursos 
Humanos e gestores de pessoas 
 
O Conarh 2008 apresentou, ainda, quatro pesquisas inéditas, sendo três delas de caráter 
internacional, como as oferecidas pela Accenture, Hay Group e Boston Consulting Group. Essas 
pesquisas, que focalizavam o futuro da gestão de pessoas, as práticas em fusões e aquisições 
e a gestão de talentos, evidenciaram de modo ainda mais claro a importância das atividades 
de Recursos Humanos para o futuro das organizações. 
 
DIVERSIDADE 
 
O traço mais marcante do Conarh é a sua profunda diversidade, uma marca que o distingue de 
todos os demais congressos de gestão de pessoas promovidos pelo mundo.  
 
Segundo Luiz Edmundo Rosa, esta diversidade, que pode ser notada tanto nos palestrantes 
quanto nos congressistas e nas empresas que expõem produtos e serviços, locais e 



multinacionais, torna o Conarh uma referência mundial em gestão de pessoas, pois 
materializa, na prática, algo que o universo de Recursos Humanos já debate há muito, que é a 
importância de reunir as diferenças visando à construção do novo. 
 
Exemplo disso é a declaração de Nziamu Masiala, profissional de RH da Sonangol Pesquisa, 
empresa petrolífera estatal de Angola, que veio ao Conarh com outros oito colegas: "Não é só 
a proximidade da língua que nos atrai ao Conarh, mas, principalmente, a proximidade cultural. 
Fazemos nossos cursos de formação profissional no Brasil, porque os brasileiros pensam como 
nós e nos recebem muito bem", afirma Masiala. 
 

 
Leia mais: 
 
Cada vez mais globalizados 
 
O economista Ricardo Amorim destaca os países emergentes, entre eles o Brasil, como foco de 
atração de empresas 
 
A palestra de abertura do Conarh 2008 abordou o tema Cenário mundial e os impactos nos 
rumos do Brasil e foi ministrada pelo economista e um dos apresentadores do programa 
Manhattan Connection, Ricardo Amorim.  
 
Ele, que desde 2001 mora em Nova York, afirmou que não importa muito ser contra ou a favor 
da globalização, pois ela já é um fato na nossa sociedade atual. Segundo Amorim, o que nos 
resta é saber como viver com a globalização. E também com as mudanças que ela traz. Uma 
delas, por exemplo, é que aquele mundo antes comandado por Estados Unidos e Europa já não 
existe mais. "Não há mais motivos para olhar para os outros países com ar de inferioridade." 
Talvez esse sentimento de inferioridade seja consequência do tempo que o País perdeu.  
 
De acordo com ele, o Brasil poderia ter crescido muito mais e hoje seria uma das grandes 
potencias mundiais. "Se tivéssemos crescido no mesmo ritmo que a China (9,7%) desde 1980, 
a renda per capita seria hoje 5,8 vezes maior e seríamos a 2ª maior potência do mundo." 
 
A baixa produtividade (menor hoje do que há 30 anos) colocou o País em 2007 abaixo de 
países como Irã, Tonga e Botsuana no índice de renda per capita. Uma questão que também 
preocupa a área de RH.  
 
A fuga de cérebros de países em desenvolvimento para os desenvolvidos já não acontece mais 
com tanta frequência. "Muitos voltam para seus países de origem por encontrarem melhores 
oportunidades lá." Prova disso é que há três anos, o número de estudantes nos Estados Unidos 
vem caindo drasticamente. E aqueles que chegam a ir, não ficam mais no país.  
 
"Os países emergentes estão se tornando atrativos e deixando os países desenvolvidos para 
trás. Por isso há cada vez mais empresas vindo para o Brasil. Há mais crédito, espaço para 
crescimento e, conseqüentemente, mais oportunidades." 
 

 
Leia mais: 
 
Espaços especiais na exposição 
 
Áreas dedicadas à mulher e ao trabalho decente se repetiram este ano; a novidade foi o Giro 
de Negócios 
 
Na Expo ABRH, evento paralelo ao congresso, no Conarh 2008, além da participação de 
expositores, há destaque para os espaços especiais, temáticos, que a cada edição tomam mais 
importância. 
 



Neste ano, se repetiu pela quinta vez a Arena Social, que visa a sensibilizar a opinião dos 
gestores de pessoas, para que o tema Humanização do Trabalho - Trabalho Decente seja 
colocado em evidência e contribua para a maior quantidade possível de postos de trabalho 
decente.  
 
Oito empresas representaram os Oito Objetivos do Milênio, ajudando a despertar em cada 
gestor de pessoas e instituições a importância desses oito objetivos e, assim, multiplicar 
exemplos de cidadania e solidariedade. Conheça o projeto e os benefícios para sua empresa. 
 
Outro espaço, o Giro de Negócios, apareceu pela primeira vez nesta edição e tem tudo para 
tornar-se cada vez mais abrangente. O espaço foi elaborado especialmente para as pequenas e 
médias empresas.  
 
Trata-se de um ambiente, dividido em cinco áreas temáticas - consultoria, tecnologia, 
qualidade de vida, educação &treinamento e inovação & gestão.  
 
O objetivo para estes novos espaços foi dar visibilidade, promover, integrar e abrir novas 
oportunidades, para que as empresas possam criar e desenvolver mais negócios junto aos 
milhares de visitantes da exposição, durante os quatro dias de evento.  
 
ESPAÇO MULHER 
 
A expressiva atuação feminina na área de Recursos Humanos levou a Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH-Nacional), promotora do Conarh, a criar o Espaço Mulher, que 
esteve novamente presente na área da exposição este ano.  
 
A intenção é sempre promover o encontro de profissionais interessados em trocar experiências 
e conhecimentos sobre a relevância da mulher no mercado de trabalho, já que este público 
representa mais de 60% dos profissionais que circulam pela Expo ABRH. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
A RH que comanda o Cirque du Soleil 
 
Linda Gosselin cuida de 4 mil funcionários de 40 nacionalidades[br]diferentes, falando 25 
idiomas 
 
Comandar a área de Recursos Humanos não deve ser a tarefa mais fácil de uma empresa, 
independentemente do porte que ela tenha.  
 



Diante de tal desafio, imagine estar à frente do RH que comanda 4 mil funcionários, de 40 
nacionalidades e que falam mais de 25 idiomas. Pois é este o cenário dos bastidores do Cirque 
du Soleil, um dos mais prestigiados circos da atualidade em todo o mundo.  
 
A trupe foi fundada em 1984, em Quebec, no Canadá por Guy Laliberté. E desde o seu início, a 
companhia é voltada para a criação, produção e divulgação de obras artísticas. Segundo a 
vice-presidente de RH do Cirque du Soleil, Linda Gosselin - durante sua palestra A arte da 
gestão de pessoas: reinventar, inovar e revolucionar no Conarh 2008 - todo o modelo de 
negócios da empresa gira em torno da criatividade e tem como um dos seus desafios conjugar 
as artes com negócios.  
 
"Nós rejeitamos os limites do possível", afirmou Linda. Para ela, reconhecer e respeitar a 
contribuição de cada um dos integrantes da companhia funciona como uma fórmula para que 
seja possível lidar com pessoas tão distintas dentro do mesmo grupo.  
 
Além da diferença entre os integrantes, há sempre novas pessoas chegando e, de acordo com 
Linda são sempre bem-vindos, pois são funcionários que trazem garantidamente valores para 
agregar. "A juventude traz novas idéias e nos obriga a repensar." 
 
E deve ser preciso mesmo muita criatividade ao observar a demanda de espetáculos do Cirque 
du Soleil em todo o mundo.  
 
Além dos shows itinerantes, que atualmente encontram-se em lugares como por exemplo, 
Sidney (Austrália), Chicago (EUA), Toronto (Canadá) e Santiago (Chile), há também os 
espetáculos fixos, espalhados por cidades do mundo todo, como Nova Iorque (EUA), Orlando 
(EUA), Las Vegas (EUA), Tóquio (Japão) e Macau (China).  
 
O INÍCIO  
 
Quem vê a atual organização do Cirque pode pensar que a organização sempre teve uma 
grande infra-estrutura. Todavia, em 2001, eram somente três os espetáculos fixos. A 
estimativa para 2011 é de que sejam 15.  
 
Para dar conta de toda essa demanda e preservar os valores da empresa, Linda afirmou que é 
essencial a avaliação do desempenho dos profissionais. Dentro dessa avaliação, os itens 
analisados são: paixão, responsabilidade, comprometimento, criatividade e participação. Linda 
explicou que a paixão manifesta-se pelos desafios, produtos e o funcionário tem de saber 
como compartilhá-la dentro do grupo. "O Cirque permite que todos expressem suas paixões 
sem questionamento algum." 
 
A criatividade, outro quesito bastante enfatizado por Linda é o motor da organização que 
"respira arte". "É preciso buscar constantemente aperfeiçoar-se e perguntar-se sempre se é 
possível fazer de maneira melhor e diferente." E por fim, a participação, "Compartilhar as 
experiências e conhecimento garante que a organização não se transforme numa torre de 
babel", finalizou Linda. 
 

 
Leia mais: 
 
Comunicação para todos 
 
Paulo Nassar, da Aberje, salientou a importância de um sistema eficiente dentro da empresa, e 
deu as dicas para isso 
 
A descentralização da comunicação nas empresas modernas foi o assunto abordado por Paulo 
Nassar, diretor-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) 
durante a palestra Por que esperar que a comunicação venha de cima?, na edição do Conarh 
2008.  
 



Nassar começou sua fala transmitindo a mensagem de que os gestores devem estar ligados 
com os demais setores e muito bem informados. "Os gestores têm de ser pessoas cultas que 
saibam trabalhar a bandeira da gestão", ressaltou.  
 
Segundo Nassar, as empresas não podem mais focar suas mensagens internas somente em 
determinados grupos, como para o público masculino ou para jovens. A comunicação interna 
deve chegar a todos os funcionários.  
 
Caso contrário, disse ele, uma sucessão de erros surgirá no caminho. E um desses erros será a 
desmotivação. E tratando desse tema, ele citou na palestra resultados de pesquisa recente 
feita pelo Instituto Gallup. Diz o estudo que 79% dos trabalhadores brasileiros estão 
desmotivados com seus empregos. Para ele, esse dado é um reflexo de processos internos de 
comunicação ineficientes, ou simplesmente, da falta deles. 
 
Segundo Nassar, para que a comunicação interna funcione, é preciso primeiramente, analisar 
o processo da organização. "O sistema de comunicação engloba as mensagens que serão 
passadas, assim como os ambientes da empresa."  
 
Ele enfatizou a importância das organizações enxergarem a comunicação interna como um 
todo: "Culturalmente, as empresas acreditavam que bastava enviar uma informação aos 
funcionários para que a mensagem fosse lida, compreendida e assimilada." Mas hoje já não é 
tão simples.  
 
Ele completou dizendo que é função da comunicação interna alinhar aos ambientes 
comportamental, econômico, histórico, político, social e tecnológico. E enfatizou o último item 
dessa lista. Segundo ele, as redes digitais estão presentes o tempo inteiro. Com a ?invasão? 
digital, as empresas perderam em muito a centralidade das mensagens. "Todas as pessoas 
passaram a ser criadoras de conteúdos. Não é mais somente a organização que tem opinião. 
Agora todos se expressam."  
 
Para ele, a comunicação interna tem atualmente bastante concorrência, com a comunicação de 
massa e também com a comunicação dos sindicatos. "Poucas empresas perceberam que a 
concorrência apresenta força muito maior que antigamente." 
 
ALERTA MÁXIMO 
 
Mesmo com cautela, a probabilidade de haver ruídos na comunicação é grande. Por isso, 
Nassar diz que as mensagens precisam ser codificadas, para ver se foram realmente 
entendidas e aceitas.  
 
Além disso, ele afirmou que as decisões da comunicação interna precisam estar dentro das 
políticas da organização. "O sistema de comunicação só será excelente se tiver 
transcendência." Isso quer dizer fazer mais do que criar serviços e produtos.  
 
Nassar disse que as comunicações que só visam aos números e lucros não desempenham um 
papel motivador dentro da empresa. 
 

 
Leia mais: 
 
Na Microsoft, presidente cria blog para falar com funcionário 
 
O blog já é uma ferramenta de comunicação consagrada na internet, mas seu uso dentro das 
empresas ainda é bastante restrito. E foi esse o tema do presidente da Microsoft Brasil, Michel 
Levy, em sua palestra no Conarh 2008  
 
O próprio Levy criou e mantém um blog interno disponível para todos os funcionários da 
Microsoft, onde escreve sobre temas que julga ser relevantes, curiosos ou de interesse de 
todos, com objetivo de estimular o debate e a interatividade. 



 
"É fundamental associar a tecnologia de informação com a cultura da empresa, até porque o 
grande diferencial competitivo de uma organização é sua cultura de valor. O blog deve ajudar 
a difundir isso", afirmou. 
 
Mas a participação dos funcionários no projeto não foi tão fácil como se imaginava. Levy conta 
que no seu primeiro ?post? falou sobre equilíbrio entre ambiente de trabalho e vida pessoal, 
levantando inclusive diversas questões. "Me preparei no dia seguinte imaginando que ia 
responder a dezenas de comentários, e havia apenas um." 
 
O presidente da Microsoft, entretanto, persistiu na idéia. "Com uma certa freqüência na 
publicação de mensagens e muita disciplina, fui conseguindo aos poucos melhores resultados", 
diz. 
 
Hoje, com oito meses de blog, Levy tem um número que considera razoável de comentários a 
cada novo texto publicado e acha que essa proximidade entre líder e funcionários resulta em 
confiança. "As organizações precisam criar uma comunicação interna eficiente e a vantagem 
do blog é que além de informativo, ele é colaborativo e interativo." 
 

 
Leia mais: 
 
Pela prevenção 
 
O médico Dráuzio Varella ressalta que empresas têm de evitar que colaboradores fiquem 
doentes 
 
Conceito repetido nas empresas nos últimos anos, a qualidade de vida é diretamente ligada à 
noção de felicidade, que por sua vez é algo pessoal, subjetivo e difícil de definir. Essa é a 
opinião do médico Dráuzio Varella, que no dia 20 de agosto realizou no Conarh 2008 a palestra 
Prevenção e Qualidade de Vida. 
 
Dráuzio lembrou que, nas empresas, os planos de saúde foram incorporados a partir dos anos 
50. Isso aconteceu pois os funcionários que ficavam doentes traziam prejuízo, uma vez que 
dependiam do lento e ineficiente sistema público de saúde.Hoje, o plano de saúde é fator 
determinante na escolha do emprego. 
 
O médico afirma, porém, que existe uma política errada na forma de lidar com saúde dentro 
das organizações. "Não é inteligente esperar que os funcionários fiquem doentes e oferecer 
então a melhor assistência. É preciso, sim, evitar que fiquem doentes." 
 
Diabetes e hipertensão, por exemplo, são tão recorrentes que deixaram de ser levadas a sério. 
"Esse tipo de doença é tratada na base dos remédios. Não se elimina a causa, mas tenta-se 
minimizar as conseqüências", diz. 
 
Com o advento de novas tecnologias como celular e internet, a pressão e o estresse no 
trabalho aumentaram ainda mais e o sujeito acaba ficando disponível 24 horas por dia para a 
empresa. Assim, cada vez mais as mulheres sofrem de distúrbios de ansiedade, depressão e 
até anorexia, enquanto que os homens podem ficar até violentos. E ambos procuram relaxar 
com o uso de drogas como o cigarro. 
 
"Toda empresa deveria partir do princípio do ?fumante zero?. Tudo o que se gasta para ajudar 
os funcionários a parar de fumar é sempre muito mais barato do que as despesas com os 
problemas causados pelo tabaco", garante o médico. 
 
Outra forma de prevenir doenças é praticar exercícios físicos regularmente. Dráuzio ressalta, 
entretanto, que para isso é preciso disciplina e não ficar esperando a disposição aparecer. 
"Vamos admitir: o ser humano é preguiçoso. Ninguém gosta de se exercitar; isso vai contra a 
natureza humana. Mesmo assim, é importante nos movimentarmos, nos forçarmos a isso." 



 
Para ele, o desafio das empresas nesse sentido é fazer os funcionários deixarem de lado a vida 
sedentária, nem que seja subindo os andares do prédio de escada ou caminhando pelo pátio.  
 
"Não basta oferecer algum programa de qualidade de vida ou instalar uma academia. É preciso 
incentivar a participação efetiva de todos nessas atividades, em campanhas permanentes." 
 

 
Leia mais: 
 
''A liderança alinha pessoas do grupo'' 
 
A professora PHD da Fundação Getúlio Vargas, Silvana Pereira de Aguiar, destacou a 
importância dos líderes 
 
Desde a Antiguidade, é comum que povos tenham seus líderes, aquelas pessoas que tomam as 
decisões e são as vozes dos demais integrantes.  
 
Nos grupos organizacionais, a figura do comandante também é bastante presente e 
necessária. E foi isso que a professora PhD da Fundação Getúlio Vargas, Silvana Pereira de 
Aguiar, destacou em sua palestra no Conarh, com o tema Por que precisamos de líderes. "A 
liderança alinha as pessoas do grupo, de maneira que todos possam expressar suas idéias." 
Ela ainda ressaltou que a característica mais forte num líder é o domínio da comunicação, "o 
que independe do cargo que ele ocupa".  
 
Todavia, Silvana explicou que a figura do líder somente se concretiza quando há alguém que 
permite esta liderança: "Não há líder sem liderado." E considerando o perfil desse líder, 
Silvana disse que é preciso que ele tenha a capacidade de causar impacto ao pronunciar-se e 
agir de forma positiva nas ações de seus liderados.  
 
Numa organização, os líderes desempenham a função de equacionar a dinâmica interna da 
empresa e a demanda externa do ambiente. Segundo Silvana, sem estes ingredientes, a 
organização não é capaz de responder aos desafios. "A liderança é um fenômeno fundamental 
num sistema social." enfatizou. 
 

 
Leia mais: 
 
Reter funcionário é essencial 
 
‘Rouba-rouba’ de colaboradores obriga empresas a criar políticas para manter equipe, diz 
Felipe Westin 
 
O maior desafio das empresas nesta década é o de atrair, engajar e reter talentos. E uma das 
formas de lidar com isso é usando os três R''s: remuneração, reconhecimento e recompensa. 
Esse foi o tema da palestra, no Conarh 2008, do diretor de Performance Organizacional da 
Right Management, empresa de consultoria em RH, Felipe Westin. De acordo com ele, a 
escassez de novos talentos é uma realidade que as empresas estão tendo de enfrentar, uma 
vez que a nova geração de profissionais, além de estar em número insuficiente, possui outra 
mentalidade, valorizando liberdade e autonomia da carreira. 
 
"Isso aumenta a intensidade do ?rouba rouba? de mão-de-obra e é preciso cada vez mais uma 
estratégia para evitar o problema", afirma. 
 
Westin explica que ao longo dos anos as empresas foram descuidando um tanto dos problemas 
de seus colaboradores. Mas agora, frente à competitividade do mercado, estão precisando 
retomar esses cuidados: "Antigamente, mudar de empresa era traição. Hoje essa confiança foi 
quebrada e é cada um por si. Cabe ao RH, portanto, fazer o colaborador ficar porque quer." 
Para isso, tem de haver compromisso com a estratégia da organização, foco na execução e no 



resultado e no conjunto positivo de atitudes e comportamentos. "Quando se aplica a 
competência com atitude correta, ela vem com engajamento." 
 
De acordo com Westin, a dedicação e o esforço de um profissional dependem tanto de fatores 
racionais (bons resultados, crescimento e perspectivas) como emocionais (como eu me sinto? 
como meu líder me trata?). Uma relação de proximidade e confiança com a liderança é fator 
decisivo no que diz respeito ao engajamento dos funcionários. 
 
"O papel do gestor de pessoas é hoje muito mais complexo, pois requer perfil de liderança e ao 
mesmo tempo foco no individual. É a chamada liderança com precisão", diz. 
 
O alinhamento das expectativas das empresas com a dos profissionais também tem peso 
importante na hora de engajar e reter. "Os valores pessoais tem de ser compatíveis com os da 
organização, assim como as aspirações do funcionário devem estar em sintonia com as 
oportunidades que ele terá naquele emprego." 
 
Westin ressaltou também que já é possível medir o nível de engajamento dos funcionários com 
pesquisas específicas. "É uma medida objetiva de fatores subjetivos, que vinculam as pessoas 
às organizações". Outras ferramentas úteis para melhorar o ambiente também são pesquisas 
de clima e as de cultura de valor. 
 

 
Leia mais: 
 
''Colaborador tem de se sentir dono da empresa'' 
 
Presente em mais de cem países, a Sadia dobrou suas atividades nos últimos cinco anos e 
conta hoje com 60 mil colaboradores. Exatamente por isso seu presidente, Gilberto Tomazoni, 
foi o escolhido para a palestra Transformando para melhor: as novas fronteiras da excelência. 
 
Ele explicou que o crescimento acelerado da Sadia obrigou à adoção de uma nova cultura 
empresarial: "Todo mundo tem que se comportar como dono. O dono da empresa não dá 
desculpa, não aceita baixa qualidade, não aceita que o cliente seja mal atendido. Se 
conseguirmos fazer com que cada colaborador atue como dono, teremos uma magnífica 
energia potencial transformadora". 
 
E um grande desafio, segundo ele, é fazer com que os funcionários se sintam parte da 
organização.  
 
"Todo mundo trabalha por dinheiro, mas precisam de motivos maiores para ficar. Tem de se 
sentir úteis, e ver significado naquilo que fazem", afirma. 
 

 
Leia mais: 
 
No último dia, profissionais da Globo falam sobre a empresa 
 
A diretora de RH, Heloísa Machado, destacou a importância da rede num país em que a TV 
aberta é o maior entretenimento 
 
No último dia da edição de 2008, o Conarh trouxe a palestra Talentos de Valor, com a 
participação da diretora de Recursos Humanos da Rede Globo, Heloísa Machado, além de três 
convidados especiais: o ator Tony Ramos, o dramaturgo Silvio de Abreu, autor de inúmeras 
novelas de sucesso na rede, e o jornalista e apresentador William Bonner. 
 
A fala de Heloísa teve como destaque a menção à enorme responsabilidade da Rede Globo em 
um país como o Brasil, onde muitas vezes a televisão aberta é a única opção de lazer e de 
entretenimento da população.  
 



Para ela, torna-se essencial, portanto, ter visão, missão e princípios bem definidos e 
transparentes. "Temos que criar valores não só internamente, mas com o público, com os 
investidores, parceiros e com a sociedade como um todo." 
 
Isso feito de forma profissional, salientou Heloísa - e ao mesmo tempo sem deixar a 
sensibilidade de lado -, colocou a emissora em primeiro lugar em pesquisas que avaliaram as 
empresas que mais respeitam o consumidor e as que têm a marca mais forte do País, além de 
ser uma das dez empresas em que os jovens sonham em trabalhar. 
 
De acordo com a diretora de RH, desde a sua inauguração a Rede Globo tem a preocupação 
em atrair, preservar e manter seus talentos. Para isso, alia qualidade e produtividade, 
ambiente de trabalho e inovação, planejamento e mudança, e motivação e alinhamento. "Isso 
é feito pelas lideranças, com a área de RH que estimula, fomenta e trabalha junto com os 
gestores, criando assim uma cultura de valor", afirma, referindo-se ao tema central do Conarh 
na edição deste ano. 
 
ENGAJAMENTO 
 
O jornalista e apresentador William Bonner ressalta que quando há um engajamento 
verdadeiro, os valores da empresa ficam evidentes em cada colaborador e é isso que torna 
possível soluções e realizações complexas.  
 
"Isso para mim ficou evidente na cobertura que fizemos para o Jornal Nacional em frente ao 
aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dia após o acidente da Tam em julho de 2007", 
recorda. 
 
Bonner conta que, na ocasião, foi visitar o local encontrado pela produção para fazer de lá a 
transmissão. Era um salão de festas de um hotel com vista para o acidente. Eram já 15h e 
ainda não era possível saber se daria tempo de montar ali toda a estrutura para a 
apresentação do telejornal. "Quando voltei lá, por volta das 19h20, havia duas câmeras, luzes, 
teleprompter, três notebooks ligados à rede de edição de textos na sede da Globo no Rio de 
Janeiro e até maquiadora. Sem uma equipe motivada e que realmente acredita no que faz, 
isso não seria possível", salienta. 
 
O jornalista disse ainda que a paixão de quem trabalha na emissora é tanta que uma agressão 
à Globo é muitas vezes tomada de forma pessoal. "Os colaboradores têm prazer de defender a 
empresa e chegam se revoltar com críticas negativas ou notícias desrespeitosas. Isso é 
percebido em todos os cargos e níveis." 
 
CREDIBILIDADE 
 
Para ele, a credibilidade do Jornal Nacional foi construída ao longo dos anos com base na 
confiança do público. "Quando alguém liga a televisão, não sabe o que vai ver no JN, mas sim 
o que não vai ver. É essa certeza de que não será desrespeitado que faz o público colocar o 
telejornal e a empresa na liderança", afirma. 
 
O experiente dramaturgo, autor de telenovelas Silvio de Abreu, também destacou a 
importância do trabalho de equipe e de ter todos os funcionários alinhados com as diretrizes e 
valores da empresa.  
 
"Para uma novela ir ao ar, dependo de inúmeras pessoas. Se elas não tiverem prazer naquilo 
que estão fazendo, o resultado será prejudicado", diz. 
 
Na opinião do autor, a Rede Globo profissionalizou e modernizou não só a parte técnica de se 
fazer televisão no Brasil, mas também as relações trabalhistas no meio artístico.  
 
"Já houve ocasiões em que eu precisei fazer ?chantagem? para receber os salários atrasados. 
Chegava com os capítulos escritos em uma antiga emissora onde trabalhei e dizia que só 
entregaria o material caso me pagassem", contou Sílvio de Abreu, em tom divertido. 



 
O ator Tony Ramos, por sua vez, também reforçou o valor da equipe e condenou o estrelismo. 
De acordo com ele, nenhuma pessoa é sozinha na empresa mas, sim, são todos juntos. Para 
ele, o verdadeiro líder deve exercer sua autoridade e, ao mesmo tempo, promover parcerias e 
o crescimento das pessoas e da organização de forma geral. 
 
"Somos todos nós que fazemos uma empresa, com determinação e disciplina mas, 
fundamentalmente com RH, que eu chamo aqui de relações humanas. Isso é o que existe de 
mais precioso entre nós. Sem elas, só sobram incertezas", afirma. 
 
Tony defende uma área de RH que escute os funcionários, proponha soluções e que promova 
sempre um ambiente de trabalho mais humano e cultive os valores da empresa em todos os 
colaboradores. 
 
Para sintetizar seu pensamento, o ator cita uma frase que ouviu de um indiano, que o está 
ajudando a compor seu personagem para a próxima novela em que atuará: "Brigar e nos 
indispor uns com os outros é direito do homem; amar e promover a paz é dever do homem." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 set. 2008, Especial Conarh 2008, p. 1-15. 


