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CONARH 2006: discussão qualificada sobre
transformação e competitividade

No maior congresso de gestão de pessoas da América Latina, os palestrantes terão a missão de analisar
a necessidade de transformar para competir nos seus mais diferentes aspectos
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A32ª edição do CONARH
2006 – Congresso Nacio-
nal sobre Gestão de Pes-

soas, programada para o período de
22 a 25 de agosto, no Transamérica
Expo Center, em São Paulo (SP),
pretende promover uma discussão
qualificada sobre transformação e
competitividade. E, para isso, já
conta com um time de palestrantes
de renome, cuja missão é analisar o
tema central – Transformar para
Competir – sob os mais diferentes
aspectos.

Na abertura do congresso, por
exemplo, o diretor da Faculdade de
Economia da Faap (Fundação

Armando Álvares Penteado) e pre-
sidente do Conselho Diretor do
Instituto Fernand Braudel de

Economia Mundial, Rubens Ricu-
pero, vai abordar o tema Gestão do
Capital Humano – O desafio da
transformação. Ministro da Fazenda
do governo Itamar Franco, Ricupero
utilizará o conceito econômico-so-
cial de capital humano para falar da
transformação.

Outro nome de destaque da pro-
gramação do con-
gresso é o do con-
sultor Simon Do-
lan, diretor cien-
tífico do Instituto
de Estudos Labo-
rais na Esade
Business School
(Espanha), pre-
sidente da con-
sultoria Gestión
MDS (Canadá) e
diretor científico
do Spirit Consulting Group, em
Barcelona e Lisboa. Dolan vai apre-
sentar a palestra Gestão por Valores,
uma nova referência para renovar a
cultura organizacional e inspirar o
compromisso coletivo com criativi-
dade e inovação.  

Já o coordenador do Programa de
Gestão do Conhecimento da
Fundação Instituto de Administra-
ção da Universidade de São Paulo
(FIA/USP), José Cláudio Terra,

falará sobre Gestão do Conhe-
cimento, Capital Humano e
Estratégia Competitiva. Ele, que é
também presidente da empresa
Terraforum e   consultor da Harvard
Business School, analisará as lições
aprendidas com a gestão do conhe-
cimento nas organizações e o que é
necessário para enriquecer e trans-

formar essas expe-
riências.

Lideranças de
hoje e amanhã

A liderança
também tem passa-
do por transforma-
ções, a ponto de
estar se tornando
um recurso distri-
buído nas empresas.

Como gerenciar essa fragmentação
sem perder a coesão é o foco da
palestra O Fim do Único e Grande
Líder, que será conduzida pelo super-
intendente geral da Associação Viva
o Centro, responsável pela revitaliza-
ção da região central da capital pau-
lista, Marco Antonio Ramos de
Almeida. Ele vai explicar como o
programa Ação Local conseguiu,
com a pulverização de lideranças,
promover melhorias na maior cidade

da América Latina.
Para analisar como as empresas

estão preparando os líderes de ama-
nhã, a autora do livro O Jovem e a

Carreira e sócia da DM Recursos
Humanos, Sofia Esteves do Amaral,
apresentará a palestra Talentos de
Hoje para Demandas do Amanhã -
O que os programas de trainees
devem conter. Ao lado de Marcelo
Willians, executivo da Unilever,
Sofia abordará como medir os re-
sultados desses programas e se as
empresas realmente estão se benefi-
ciando do talento jovem ou adap-
tando-o a suas rotinas conven-
cionais.

Inscrições para o CONARH
2006: www.conarh.com.br, conarh@
conarh.com.br ou (11) 3951-8883.

Os executivos bem-sucedidos
têm estilos de liderança e raciocínio
diferentes dos demais e, à medida
que evoluem na carreira, mudam as
suas competências. Para identificar
esses executivos, a Korn/Ferry
International, empresa global pro-
vedora de soluções de capital
humano, desenvolveu um modelo
de perfil executivo de sucesso com
base em pesquisas contínuas com
esse grupo de profissionais rea-
lizadas nos cinco continentes.

Para falar desse modelo, os
client partners da Korn/Ferry
International, Rodrigo Ghidella
Araújo e Adílson Parrella, apre-

sentaram na sede da ABRH-SP, na
última quinta, o case Como
Identificar Executivos que Façam
a Transformação de sua Carreira
com Sucesso.

Segundo Araújo, os estilos de
liderança social e participativo,
que combinam intuição, facilidade
de adaptação, capacidade de ouvir
e visão ampla, entre outros atribu-
tos, são os que freqüentemente
conduzem os executivos a uma
carreira bem-sucedida. “Conforme
o executivo sobe de posição, ele

sai de um estilo mais focado em
tarefas para um estilo social e par-
ticipativo, normalmente a partir
das posições de gerência.”

Ao apresentar um caso prático,
Parrella destacou que o modelo traz
um pouco de previsibilidade de
como os profissionais se compor-
tarão dentro das empresas. “A ferra-
menta, que funciona tanto para o
funcionário como para a empresa,
consegue antever e predizer ao
cliente onde ele deve focar a sua
atenção no caso de cada executivo."

O vice-presidente da ABRH-SP
Felipe Westin foi eleito o RH do Ano
pela pesquisa os RHs Mais Admirados
do Brasil, realizada pela Gestão & RH.
Westin, que também é vice-presidente
da Braskem, dividiu o título com a vice-
presidente de RH da Avon, Sara
Behmer, porque ambos somaram o
mesmo número de votos.

Entre os 10 RHs Mais Admirados do
Brasil, figuram ainda o presidente da
ABRH-SP Walter Sigollo, o vice-presi-
dente Vicente Teixeira e o diretor Wagner
Brunini. A lista é completada por Anto-
nio Villas Boas de Souza (Aracruz
Celulose), Claudia Falcão da Motta  (Na-
tura), Emília Telma Geron  (Magazine
Luiza), Fernando Tadeu Perez (Banco
Itaú), Heloísa Machado  (Rede Globo) e
Milton Luis Figueiredo Pereira (Serasa).

O ranking reuniu 836 profissionais
das mil maiores empresas, segundo esti-
mativa da revista Exame. Foram re-
gistrados mais de 16,5 mil votos nas
duas etapas que aconteceram entre abril
e maio.

Pesquisa aponta: executivos se julgam imunes à demissão
Divulgado na semana passada,

o novo estudo Demissão de
Executivos nas Maiores e Melhores
Empresas do Brasil, pesquisa realiza-
da pela Lens & Minarelli desde
2002 com presidentes, diretores e
gerentes seniores dispensados, iden-
tificou uma realidade inquietante: o
estado de alienação dos executivos
que, ao cumprir as metas e entregar
os resultados esperados, se julgam
imunes à demissão.

De acordo com o estudo, ainda
é grande o número de executi-
vos demitidos pela primeira vez
(59,2%), após um longo período de
permanência na empresa, em média
de dez anos. O que mais surpreende,
entretanto, é a falta de percepção
em relação ao risco de desligamen-
to: 68,3% não esperavam o término
do contrato de trabalho, o que acar-
reta uma sensação de choque para
43,2% dos profissionais que recebe-
ram a notícia.

“Os executivos acham que a
demissão não vai acontecer com
eles”, constata a sócia-diretora da
Lens & Minarelli Mariá Giuliese.
Embriagados com sinais de status,
poder e com o retorno financeiro
pessoal, muitos se sentem tão auto-
confiantes que acabam por se ima-
ginar maiores do que são de fato.
“Ao se entregar à empresa sem críti-
ca, concentrando-se na perseguição
dos resultados, certos de
que essa é uma condição
suficiente para garantir a
permanência na organi-
zação, eles ficam alie-
nados e alienam os que
trabalham com eles.”

A conseqüência des-
sa autoconfiança é a
falta de um plano B
quando a demissão
acontece. Segundo a
pesquisa, 62% dos dis-
pensados não dispu-

nham sequer de reservas financeiras
suficientes para enfrentar períodos
de transição de carreira. “As pessoas
precisam perceber que os ciclos de
carreira são cada vez mais curtos e
que elas podem ser demitidas várias
vezes, por isso devem se manter
atualizadas, se preparar para a dis-
pensa, fazendo uma reserva finan-
ceira, e desenvolver a capacidade de
criar alternativas, inclusive de ren-

da”, recomenda Mariá.
Outro dado constatado pela

pesquisa é a falta de preparação das
empresas para fazerem as demissões
de seus colaboradores, corroborada
pelo alto índice dos que não
consideraram convincentes os mo-
tivos alegados para a demissão
(66,0%) e pelos 59,3% que ava-
liaram o processo de ruptura como
mal conduzido.

Sofia discutirá os programas de trainees

Gestão do Conhecimento será o tema de Terra

Adílson Parrella e Rodrigo Araújo

60,2

39,8

2004
SIM NÃO

59,2

Primeira vez que é demitido?

40,8

2005

46,5
53,5

2004
SIM NÃO

31,7

Esperava ser demitido?

68,3

2005

49,5 50,5

2004
SIM NÃO

34,0

Considerou convicente
o motivo da demissão?

66,0

2005

Coaching será tema do próximo evento da ABRH-SP

Passados os primeiros jogos do
Brasil na Copa do Mundo e o feriado
do dia 15 de junho, a ABRH-SP retoma
sua programação de eventos no dia
21, quarta-feira, com a apresentação
do Case de Sucesso Coaching –
Estratégia para Alavancar Negócios.
O vice-presidente do Conselho
Deliberativo da ABRH-SP e presidente
da Franquality Consultoria, Almiro dos
Reis Neto, debaterá o tema em con-
junto com a consultora da Franquality

Luciana Marques Pimenta.
A apresentação, que acontece

das 14 às 17 horas na sede da Asso-
ciação, abordará os assuntos: o que é
coaching; quais são os seus benefí-
cios; uma análise de como funciona o
processo; as cinco estratégias do
coaching efetivo; e como capacitar os
coaches internos.

Mais informações e inscrições:
(11) 5505-0545

Modelo permite identificar perfis de
executivos de sucesso

Felipe Westin e
Sara Behmer
eleitos RHs do Ano

Associe-se à
ABRH-SP e economize
R$ 1.200,00 nas inscrições
do CONARH 2006
até 20 de junho.
Anuidade R$ 200,00
(pessoa física).
Informações:
(11) 5505-0545
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2006. Oportunidades, p. Ce 16.




