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PELA ABRH

Práticas inovadoras na
gestão de pessoas

Congresso no Ceará

Robert Levering volta ao Brasil

Co-fundador do Great Place to Work Institute,
responsável mundialmente pelo ranking
das Melhores Empresas para Trabalhar, o

jornalista norte-americano Robert Levering
(foto) volta ao Brasil no próximo dia 16. No Hotel
Sofitel, em São Paulo, ele se apresentará para
um público de dirigentes de
empresas e executivos de
Recursos Humanos, contan-
do as mais recentes novi-
dades sobre as práticas em
gestão de pessoas, na pa-
lestra Inovações e Práticas
de Sucesso das Melhores
Empresas para Trabalhar no
Mundo.

Convidado pela ABRH,
Levering foi um dos desta-
ques do 10º Congresso Mun-
dial de Gestão de Pessoas,
realizado em 2004, no qual se apresentou com
líderes de empresas de sucesso da Índia, Chile,
México, Estados Unidos e, claro, Brasil. A vinda
ao país envolve não apenas a realização de uma
palestra. Mais do que isso, vai inaugurar uma
nova etapa dessa parceria com a ABRH. É que, a
partir deste ano, o Great Place to Work passa a
divulgar as melhores práticas das empresas no
Brasil através das revistas Época, da Editora
Globo, e Melhor – Gestão de Pessoas, publicada
pela Editora Segmento e veículo oficial do
Sistema Nacional ABRH.

Presente em 29 países, o Great Place to
Work Institute detém um dos maiores e mais
completos bancos de dados do mundo sobre as
melhores práticas corporativas em gestão de

pessoas. “A partir de 2006, a ABRH passa a ter
acesso a esse banco, o que permitirá nos apro-
fundarmos nas informações, explorá-las jorna-
listicamente e difundi-las nos nossos veículos
de comunicação e no CONARH (Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas). Será, sem

dúvida, um up grade no incentivo
à melhor performance da área de
Recursos Humanos dentro das
empresas”, comenta o presidente
da ABRH-Nacional, Ralph Chelotti.

A parceria vai incrementar
também uma iniciativa inédita den-
tro do CONARH 2006, que aconte-
cerá de 22 a 25 de agosto, em São
Paulo: o 1º Fórum Latino-Ame-
ricano de Dirigentes de RH. “O
Brasil vem se tornando a principal
sede latino-americana de grandes
corporações e mais de uma cente-

na de diretores de RH já assumiu a respon-
sabilidade por toda essa grande região. No
fórum, serão avaliadas as principais questões
estratégicas na gestão de pessoas. A presença
do Great Place to Work Institute em nove países
latino-americanos enriquecerá tanto o fórum
quanto o CONARH 2006, proporcionando uma
oportunidade como poucas de conhecermos e
compararmos a cultura e as práticas empresa-
riais nesses países com aquilo que é feito no
Brasil”, avalia o diretor geral do CONARH 2006,
Luiz Edmundo Rosa.

Informações:
Tel. (11) 3256-0455, com Kátia Secolin e 
Nides Lima

Senai e ABRH promovem fórum
Cerca de 40 executivos de RH das maiores

empresas do Brasil reúnem-se hoje e
amanhã, no Recife (PE), para o Fórum

Senai Empresas, promovido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai),
com apoio do Sistema Nacional ABRH. O even-
to foi criado para estimular o debate sobre te-
mas atuais relacionados ao desenvolvimento
de pessoas.

No período da manhã, são promovidas pales-
tras com especialistas e executivos. Hoje, acon-
tece um painel sobre Gestão por Competência,
com os professores Allan Claudius Queiroz
Barbosa, da Faculdade de Ciências Econômicas
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
e Gardênia Abbad, do Departamento de Psico-
logia Social e do Trabalho da Universidade de
Brasília (UnB). Já Dayse Gomes, gerente da Uni-
versidade Corporativa da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), apresenta o case Desenvolvimento
com Base em Competências.

Amanhã, os professores Jairo Borges An-
drade, do Departamento de Psicologia Social e
do Trabalho da UnB; Afrânio Aguiar, da UFMG; e
Marisa Eboli, da Universidade de São Paulo

(USP), participam do painel Gestão do Conhe-
cimento, Aprendizagem e Educação Corporativa,
apresentado pelo gerente de treinamento da
Volkswagen, Wolfgang Pfeiffer.

Segundo a gerente executiva de Relações
com o Mercado do Departamento Nacional do
Senai, Mônica Côrtes de Domenico, a intenção é
fazer do fórum um canal permanente de diálogo
com as empresas.

O evento integra a Olimpíada do Conheci-
mento 2006, que começou na segunda-feira e se
estende até o dia 14. Trata-se de uma com-
petição nacional de educação profissional, pro-
movida pelo Senai com o apoio de empresas e
instituições parceiras, que reúne estudantes da
instituição de todo o Brasil, para provas de ava-
liação de sua capacidade técnica e tecnológica,
além de habilidades e qualidades pessoais. Os
melhores classificados nas categorias mais
competitivas internacionalmente serão selecio-
nados para o World Skills, torneio internacio-
nal de educação profissional, promovido pelo
International Vocation Training Organization
(IVTO), em 2007, na cidade de Numasu, província
de Shizuoka, Japão.

No próximo dia 15, e até o dia 17, a ABRH-CE
realiza o 6º Congresso Cearense de Re-
cursos Humanos. Com o tema central Ali-

nhando Pessoas para o Crescimento Sustentável
das Organizações, o evento tem a proposta de pro-
vocar reflexões sobre a gestão de pessoas, suas
transformações e o seu papel decisivo nas orga-
nizações, tendo como foco os valores humanos.

A palestra de abertura ficará a cargo de João
Paulo Pompermayer, diretor da Todeschini, eleita,
em 2004, A Melhor Empresa para Trabalhar, pelo
ranking do Great Place to Work Institute feito, na
época com a revista Você S/A. A Embratel, com o

seu programa de educação corporativa, e a
Unimed Fortaleza, abordando a gestão de RH em
cooperativas, também participam do evento.

No auditório da Fiec (Federação das Indús-
trias do Estado do Ceará), em Fortaleza, onde o
congresso será realizado, o público também vai
conferir temas como terceirização; atração,
retenção e desenvolvimento de talentos; e o pa-
pel de RH nas empresas familiares, entre outros.

Informações e inscrições:
Telefax: (85) 3264-2274
abrhce@abrhce.com.br

ARTIGO

A cultura da mudança na
gestão de talentos

Oséculo 21 se abriu para os executivos
líderes da área de RH de empresas de todo
o mundo trazendo uma preocupação com

um fator decisivo à performance das organiza-
ções: a atração e a retenção dos melhores
profissionais do mercado. Não há fronteiras
limitando a ocorrência desse desafio. Trata-se de
uma questão pertinente a empresas de todos os
portes e setores econômicos.
Os resultados da pesquisa
Talento Global, realizada pela
Deloitte com 1.396 empresas
de 60 países, identificou que a
atração de novos talentos e a
retenção de profissionais-
chave são hoje as duas prin-
cipais preocupações dos líde-
res de RH. Entretanto, um dos
fatores que mais chamaram a
atenção nesse estudo diz
respeito à diferença de postu-
ra das empresas brasileiras no desenvolvimento
de estratégias que contribuem para enfrentar
esse desafio.

Cientes dos impactos que as questões mais
críticas da gestão de profissionais exercem sobre
os seus negócios, as empresas brasileiras se
mostram mais ousadas do que as estrangeiras na
disposição de promover mudanças em sua
cultura, como a introdução de mais flexibilidade
nos papéis desempenhados. O porcentual de
corporações do Brasil que se propõem a promo-
ver alterações em sua cultura interna para
melhorar a capacidade de atrair, reter e desenvol-
ver talentos chega a 80% da amostra local,
porcentual muito superior ao do total de organi-
zações que manifestam essa mesma intenção nas
amostras da América Latina (59%) e mundial
(69%). Além disso, dos 20% de empresas da
amostra brasileira que revelam ainda não estarem
dispostas a realizar mudanças culturais, cerca de
metade afirma que esta já é uma questão
emergente em suas discussões internas.

Mais do que uma mera diferença cultural entre
países se refletindo no ambiente corporativo, essa

marcante diferença na disposição de agir por parte
das empresas brasileiras espelha sobretudo a
maior sensibilidade do empresariado nacional para
a relação entre a qualidade do seu capital humano
e a obtenção das suas metas estratégicas. Dados
da própria pesquisa embasam essa conclusão. O
porcentual das brasileiras que se mostram
afetadas por conseqüências geradas por de-

ficiências na gestão do capital
humano é maior do que no gru-
po das latino-americanas. Pro-
blemas como a limitação da
produtividade e da eficiência ou
da capacidade de inovar e de
conciliar as exigências de pro-
dução com as necessidades do
cliente quase empatam nos
apontamentos feitos pelas orga-
nizações brasileiras.

Em outras palavras, pode-se
dizer que as empresas brasi-

leiras estão mais sensíveis aos impactos do capital
humano sobre os seus negócios e, por isso, se
mostram mais dispostas do que outras a promover
mudanças em sua cultura, a fim de facilitar o ende-
reçamento das questões mais críticas da área,
como a atração e a retenção de profissionais. A
intenção manifestada pelas empresas nacionais
quanto ao rumo dos investimentos a serem reali-
zados a partir de 2006 confirma esse quadro: o por-
centual das que pretendem ampliar investimentos
em iniciativas que envolvem aprendizado e desen-
volvimento de seus profissionais, orientação de
carreira e comunicação interna é muito maior do
que no grupo das empresas estrangeiras.

Disposição para mudar é o primeiro passo.
Agora, é só manter o ritmo da mudança em um
tempo no qual a diferença entre as empresas mais
competitivas e as menos competitivas está na ca-
pacidade das primeiras em atrair o melhor talento
e pela incapacidade das demais em retê-los.

* Vicente Picarelli Filho é sócio-líder da área
de Gestão de Capital Humano da Deloitte para a
América Latina

Vicente Picarelli Filho*
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2006. Empregos. Ce 6.




