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No ambiente complexo de hoje, nada é mais
valioso para uma organização do que po-
der colocar o conhecimento de seus cola-

boradores em prática. Isso, em outras palavras,
significa gerar condições melhores para com-
petir e possibilitar que os indivíduos alcancem
níveis altos de produtividade, garantindo a todos
o acesso às boas práticas, boas idéias e bons
resultados nos diversos níveis. É a chave para
o sucesso dos negócios e, por conseqüência,
dos indivíduos. 

O desenvolvimento pessoal é certamente
maior para aqueles que absorvem e capitalizam o
conhecimento da organização. É bom lembrar que
o conhecimento só é útil se for compartilhado e
constantemente aprimorado, de forma a ficar ao
alcance de quem precisar utilizá-lo e ser coloca-
do em prática na hora certa. 

Embora conceitualmente simples, os mecanis-
mos para capturar, distribuir e capitalizar o conhe-
cimento exigem, antes de tecnologia e proce-
dimentos, uma profunda transformação na gestão
de pessoas e – por que não dizer? – na cultura da
empresa. 

Apenas saber muito sobre alguma coisa não
proporciona maior poder de competição para uma
organização. É necessária uma gestão eficaz do
conhecimento para fazer diferença e isso começa
na valorização da estruturação, na documentação
e no compartilhamento de idéias. Devem ser colo-
cadas em prática políticas para premiar e divulgar
o que deu certo, além de documentar o que não
deu, evitando novos erros e encurtando o cami-
nho para novas descobertas. Com isso, a organi-

zação se prepara para antever as mudanças em
seu mercado de atuação, de forma que as solu-
ções para os problemas de hoje estejam prontas e
em uso, e as idéias para o futuro, preparadas para
serem implementadas quando forem economica-
mente viáveis ou quando o mercado as exigir. 

Mas o grande desafio que a maior parte das
organizações já enfrenta é a velocidade com que
as demandas do mercado se modificam, conde-

nando as soluções brilhan-
tes e valiosas de hoje a
serem o lixo de amanhã.
É fundamental fazer mais
do que capitalizar o conhe-
cimento que seus colabo-
radores já têm. É preciso
observar constantemente
os movimentos do merca-
do, dos concorrentes e

buscar casos de sucesso de organizações com pro-
blemas similares, para potencializar as próprias
idéias e experimentá-las em soluções únicas e ino-
vadoras, que são a semente de um novo ciclo.

As organizações e os indivíduos que souberem
gerir bem esse ciclo de aprimoramento contínuo
do conhecimento estarão mais bem preparados
para lidar com as oportunidades e ameaças cons-
tantes que as mudanças do mercado trazem todos
os dias, criando uma efetiva espiral ascendente
de conhecimento empresarial.

*Diretor de projetos da Gestech Consultoria
Empresarial e membro do comitê de criação do
CONARH 2006

Doutor pela Carlson Graduate School of
Management, da Universidade de Minne-
sota (EUA), catedrático de Psicologia do

Trabalho e Gestão de RH da Universidade de Ra-
món Lull e diretor
científico do Insti-
tuto de Estudos
Laborais na Esade
Business School,
ambos de Barce-
lona (Espanha), Si-
mon Dolan é um
dos palestrantes
internacionais con-
firmados para o
CONARH 2006 –

32º Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, que será realizado de 22 a 25 de agos-
to, em  São Paulo.

Há 25 anos, Dolan preside a consultoria
Gestión MDS, sediada em Montreal (Canadá), e
agora é diretor científico do Spirit Consulting

Group, em Burton Upon Trent (Inglaterra), como
senior associated partner. Seu currículo inclui
26 livros, entre eles dois best sellers: La
Dirección por Valores e Los 10 Mandamientos
para la Dirección de Personas, o primeiro
escrito em co-autoria com Salvador Garcia e o
segundo, com Eduardo Soto e Irene Martin.

No CONARH, Simon Dolan vai falar de Ges-
tão por Valores. “O Management by Values
(MBV) é uma nova referência para renovação da
cultura organizacional e inspira o compromisso
coletivo com criatividade e inovação”, justifica o
coordenador do comitê temático do congresso,
Luiz Augusto Costa Leite. 

Pelo segundo ano consecutivo, o CONARH
será realizado no Transamérica Expo Center, na
capital paulista. O congresso deste ano tem
como tema central Transformar para Competir.

Informações:
Tel. (11) 3951-8883
www.conarh.com.br

Simon Dolan participará
do CONARH 2006

Inscrições vão até o dia 8
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AEXPO ABRH, exposição de produtos,
serviços e tecnologias para a gestão de
pessoas, realizada simultaneamente ao

CONARH, conta este ano com a estréia de empre-
sas e instituições de diversos segmentos como
patrocinadoras e expositoras. Até o momento, as
novas participações confirmadas são: Grupo
Notre Dame Intermédica (patrocínio Ouro), FGV-
RJ (patrocínio Prata), Hcor -
Hospital do Coração, Manpower,
Sepao Assist – Assistência Odon-
tológica, ECX Card e Fleury
Medicina Diagnóstica (exposi-
toras). Já no Espaço Mulher, em
sua segunda edição, o estreante
Hospital São Camilo (patrocínio
Prata) estará ao lado do Instituto
Avon (segunda participação, des-
ta vez com o patrocínio Ouro).

Segundo Augusto César Cala-
do da Costa, diretor geral da
Manpower Brasil – especializada
em recrutamento, avaliação e
seleção de funcionários; treina-
mento; colocação de executivos; terceirização e
consultoria em RH –, o que motivou a partici-
pação foi a oportunidade de ter na EXPO ABRH
uma grande vitrine. Isso porque, em fevereiro
passado, foi lançada a nova marca da empresa,
uma renovação em nível mundial, visando à sua

maior consolidação no mercado. “A idéia é
mostrar que a Manpower mudou e que essa
mudança não foi apenas estética. É uma questão
de visão de mercado. Incorporamos uma nova
filosofia de trabalho contemporâneo e queremos
que isso fique claro para o público.” 

No Grupo Notre Dame Intermédica, a opção
pelo patrocínio Ouro, diz o presidente Paulo Sérgio

Barros Barbanti, expressa, em pri-
meiro lugar, o reconhecimento à im-
portância e ao prestígio da ABRH
como entidade e promotora do
evento. “Em segundo lugar, deve-se
à condição diferenciada que essa
categoria de patrocínio possibilita a
um grupo também diferenciado em
seu segmento de atuação.”

As expectativas de Barbanti fi-
cam por conta de uma consolida-
ção maior de seus laços de par-
ceria com o universo corporativo
representado na EXPO ABRH, além
da possibilidade de otimizar o que
considera uma oportunidade espe-

cial de apresentar o perfil de serviços de assis-
tência médica oferecidos pela empresa ao mundo
corporativo.

Informações:
Tel. (11) 3256-0455

SALA DE CASOS

Revolução de talentos no RS
PELA ABRH

Transformando conhecimento
para competir

ARTIGO

Novas participações
EXPO ABRH

Augusto Gaspar*
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Costa, da Manpower: vitrine para
mostrar a atualização da marca e o
novo posicionamento da empresa
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Empresas interessadas em apresentar expe-
riências bem-sucedidas na Sala de Casos de
Sucesso – parte integrante do CONARH 2006

– têm até o dia 8 de maio para se inscrever no
processo seletivo. Esse espaço tem como obje-
tivo apresentar ao público do congresso projetos
exclusivos que visaram a solucionar uma de-
manda em gestão de pessoas e têm resultados
comprovados.

Os casos devem ter sido planejados, desen-
volvidos e implementados pela própria empresa,
com auxílio ou não de consultorias externas, e
estar alinhados com o tema central do CONARH –
Transformar para Competir –, dentro das seguin-
tes áreas:
• Responsabilidade Social Corporativa
• Consultoria Interna de RH
• Coaching

• Cultura e Organização
• Pesquisas 
• Tecnologia a serviço de RH
• RH em Parcerias, Alianças e Cadeia de Valor
• Profissionalização de Herdeiros

Vale destacar
que a inscrição é
uma das formas de
seleção dos casos.
Simultaneamente,
o comitê de cria-
ção também está
avaliando outras
experiências que
poderão ser sele-
cionadas para a
apresentação no
espaço.

A seccional gaúcha do Sistema Nacional
ABRH realiza no próximo dia 4, no Centro de
Convenções da Fiergs, em Porto Alegre, o 7º
Fórum de Gestão de Pessoas. Revolução de
Talentos: O paradoxo do curto e longo prazo na
vida organizacional é o tema do evento, que con-
tará com um painel de práticas de sucesso, com
a participação do diretor-presidente das Lojas
Renner, José Galló; do gerente geral da GE
HealthCare do Brasil e Conesul, Marcelo Barbo-
za; e do diretor de operações de negócios da

América Latina da Gerdau, Marcio Ramos.
A abertura do fórum está a cargo de Patrícia

Amélia Tomei, professora associada do De-
partamento de Administração e do Instituto de
Administração e Gerência (IAG) da PUC-Rio, e o
encerramento, do publicitário Roberto Justus.
As vagas são limitadas. 

Informações: 
Tel. (51) 3361-8228
www.abrhrs.com.br

Em nome da ética
No dia 19 de maio, o Centro Cultural de

Brasília sediará o evento Ética e Bem
Comum – 3º Ciclo Etical, com uma palestra

sobre Ética e Governança: Ouvidoria para a
cidadania. Participarão do evento a coordenadora
da pós-graduação em Direito Público do Centro
Universitário do Distrito Federal (UniDF), Daysi
Asper y Valdés, e os ouvidores Maria Emília Ma-
galhães, da Radiobrás; Diniz de Oliveira Imbriosi, do
Ministério da Fazenda; e Aristóteles dos Santos,
da Anatel.

O Ciclo Etical é uma realização do Projeto Etical

– Ética na América Latina, da Associação de Ex-
Alunos dos Jesuítas em Brasília (Asia Brasiliae), do
Centro Cultural de Brasília (CCB), do Núcleo de
Estratégias Organizacionais do Centro de Estudos
Avançados Multidisciplinares da Universidade de
Brasília (Neorg/Ceam/UnB) e da ABRH-DF.

Informações:
Tel. (61) 3426-0400
neorg@unb.br
Inscrições:
www.abrhdf.com.br

O formulário de proposta de participação está disponível para download (em Word e PDF), no
site www.conarh.com.br. É só clicar em O Congresso, selecionar Sala de Casos, baixar o formulário
e, depois de preenchido, encaminhá-lo para o e-mail augusto.gaspar@abrhnacional.org.br.
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Em 2005, Carla Beira apresentou 
o caso de responsabilidade 
social da Ticket
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EXPO ABRH: em 2005, a exposição reuniu 6,7 mil visitantes e 165 expositores no Transamérica Expo Center 
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