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Arena Social: atração especial da EXPO ABRH
Espaço, que apresenta projetos sociais de empresas e ONGs, recebeu, no ano passado, mais de 2,4 mil visitantes.

CONARH 2006 também tem mais palestrantes confirmados
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Realizada simultaneamente
ao CONARH – Congresso
Nacional sobre Gestão de

Pessoas, que este ano acontece de
22 a 25 de agosto, no Transamérica
Expo Center, na capital paulista, a

EXPO ABRH já é uma exposição
consagrada de produtos, serviços e
tecnologias para a gestão de pes-
soas. Nos últimos três anos, a feira
tem abrigado um espaço especial,

que já caiu no gosto dos visitan-
tes: a Arena Social, destinada à
apresentação de projetos sociais
de sucesso.

No ano passado, mais de 2,4 mil
pessoas visitaram o espaço, que, este

ano, já tem confir-
madas as partici-
pações da Petro-
bras, do Hospital
Sírio Libanês e da
Fundação Nova
América. A princi-
pal novidade é um
auditório específico
para o Momento
Cultural, no qual
são feitas apresenta-

ções culturais resultantes do trabalho
das organizações participantes.

“Não existe nada igual, não só
pela forma de apresentar as melhores
práticas sociais para o público, como

também por promover a interação
entre as próprias organizações partici-
pantes, cujos projetos, na sua maioria,
pertencem a diferentes segmentos
sociais”, avalia a  vice-presidente de
Responsabilidade Social da ABRH
Nacional e coordenadora da Arena
Social, Jorgete Leite Lemos.

A entrada na Arena Social, assim
como na EXPO ABRH, é gratuita. Já
empresas e ONGs interessadas em
se apresentar no espaço podem
obter mais informações pelo e-mail
elaine.torres@abrhnacional.org.br

Temas e palestrantes

Mais palestrantes foram confir-
mados na grade de programação do
CONARH 2006. Dorival Donadão,
da DN Consultoria, e Octavio
Scheibe, diretor de RH da Roche,
apresentarão a palestra Para Trans-

formar, RH Precisa Sair da Zona de
Conforto. Já a palestra A Recriação
da Carreira: Emprego e vôo solo terá a
participação do professor Sigmar
Malvezzi, da FGV-SP e do De-
partamento de Psicologia Social e
do Trabalho do Instituto de Psi-
cologia da USP, e do consultor José
Augusto Minarelli, presidente da
Lens & Minarelli Associados.

A palestra Investindo em RH no
Varejo contará com as presenças de
Jean-Marc Pueyo e Renata Moura,
respectivamente superintendente e
diretora de RH do Carrefour, e Luiza
Helena Trajano Rodrigues e Telma
Geron, respectivamente superin-
tendente e diretora de RH do
Magazine Luiza.

Para saber mais sobre o
CONARH:  www.conarh.com.br,
conarh@conarh.com.br ou (11)
3951-8883.

Dentre as modalidades de eventos
promovidas pela ABRH-SP, o Ciclo de
Palestras “Como se Faz”  traz sempre a visão
de especialistas (consultores ou funcionários
de empresas) sobre áreas ou subáreas de RH.
Gestão de competências e team building
foram alguns dos assuntos abordados no
evento, que sempre tem lotado a sede da
Associação. 

Na próxima quarta-feira, dia 28, será a vez
de a consultora Andréa Villas Boas, sócia-
diretora e fundadora da Mentes & Meios –
Gestão Integrada de RH e Comunicação,
falar sobre o tema Comunicação e RH: Mais do
que afinidade, uma estratégia vencedora, desta-
cando a sua importância no alcance dos resul-
tados das empresas.

O Ciclo de Palestras “Como se Faz”
acontece na sede da ABRH-SP, das 18 às
20 horas. Mais informações e inscrições:
(11) 5505-0545.

Coaching ajuda a pessoa a promover o próprio desenvolvimento

IDORT: 75 anos contribuindo para a sociedade brasileira

De um coaching grandioso,
que pode durar até cinco anos, a um
processo mais técnico e específico,
de apenas duas sessões de duração,
hoje muitos processos de desenvol-
vimento podem ser considerados
coaching. Não é incomum, princi-
palmente nos Estados Unidos,
encontrar profissionais especializa-
dos em coaching de Outlook – acre-
ditem ou não. Essa  constatação do
presidente da Franquality e vice-
presidente do Conselho Deliberativo
da ABRH-SP, Almiro dos Reis Neto
(foto), foi feita durante a apresen-
tação do Case de Sucesso Coaching:
Estratégia para alavancar negócios,

na ABRH-SP, na última quarta.
“Coaching não é terapia, feed-

back apenas nem transferência de
soluções prontas”,
alertou Reis Neto.
Para ele, é um proces-
so contínuo de “equi-
par” as pessoas para
promoverem o pró-
prio desenvolvimen-
to, compartilhando
informações relevan-
tes, fornecendo ferra-
mentas de diagnósti-
co e acompanhamento, descobrindo
alternativas não-convencionais pa-
ra promover aprendizagem e crian-

do o ambiente favorável ao desen-
volvimento autônomo e à melhoria
de performance.

Ele destacou alguns
benefícios do coa-
ching. O fato de o
profissional trabalhar
com base em situa-
ções do mundo real é
um deles. Outro é a
aceleração do próprio
desenvolvimento. “O
coaching faz ainda
com que a pessoa crie

um ponto de apoio, sem perder a
autonomia, e eleva a auto-estima e a
auto-confiança”, disse. De acordo

com pesquisas, o coaching produz
aproximadamente três vezes mais
mudanças do que qualquer outra
técnica gerencial de desenvolvi-
mento.

Reis Neto definiu ainda o líder
coach, como o gestor que identifica
em seu colaborador pontos específi-
cos que podem ser melhorados e, a
partir daí, dá uma espécie de aula
particular para desenvolver esses
pontos. “É uma parceria de duas
vias, na qual ambos compartilham
conhecimento e experiência com o
objetivo de maximizar o potencial
da pessoa sob orientação e ajudá-la
a alcançar suas metas”, explicou.

Em 2006, o IDORT completa
75 anos em prol do desenvolvimen-
to de empresas públicas e privadas,
no Brasil, tendo o pioneirismo como
sua principal tradição. Para per-
manecer sempre avante do conhe-
cimento instituído, em qualificação
profissional e desenvolvimento
empresarial, a partir do início deste
terceiro milênio dirigimos nosso
foco de atuação para a produção de
Soluções Inteligentes Compro-
metidas com Resultados. E isto é
inédito. 

Para o IDORT, o conhecimento
não é uma profecia mágica, mas sim
uma confirmação na prática. Nosso
lastro passou a ser a “Inteligência
Prática”. As bases dessa atuação se
consolidam adotando as seguintes
premissas: sólida infra-estrutura de
tecnologia de informação; e sofisti-
cada estratégia de relações com o

mercado em que ganharam destaque
o foco da parceria, a cenarização dos
segmentos nos quais podemos
desenvolver nossas atividades e a
adequada avaliação dos recursos
envolvidos.

Paralelamente ao caminhar na
direção e no sentido do fortaleci-
mento substantivo de nossa forma
de atuação, abrimos novas fronteiras
na Europa e no Mercosul (Chile e
Argentina). O módulo de interna-
cionalização ganha, cada vez mais,
presença e destaque.

Não nos descuidamos de nossa
responsabilidade social e a Unidade
Dignidade continua apoiando pro-
jetos que julgamos relevantes. Os
Telecentros, em São Paulo, foram
um dos projetos de maior respon-
sabilidade por estarem diretamente
ligados à proposta de aceleração da
inclusão social via inclusão digital,

mas não são os
únicos. Foram ci-
tados para refor-
çar nossa preocu-
pação com a si-
nergia de nossas
intervenções.

A área de ges-
tão de projetos,
pela sua eficácia
em atender o que
nossos clientes
realmente solici-
tam e, sempre que possível, oferecer
um plus, é nosso maior atestado de
competência. Os índices de satis-
fação e fidelização de nossos clientes
são dos mais elevados: os nossos
cases de sucesso falam por si só!

Inovamos para fora e para den-
tro. E temos grande satisfação em
conquistar o apreço e a confiança
de nossos clientes, nossos colabo-

radores e nossos parceiros. É por
isso mesmo que insistimos em con-
vidá-lo: Venha até a Avenida
Paulista. Com certeza teremos
grande satisfação em recebê-lo e
detalhar melhor o que poderemos
fazer juntos.

Roberto Venosa
Presidente do IDORT

Apresentações culturais animam os visitantes da Arena Social

Festa de 75 anos do IDORT, realizada na última sexta, em São Paulo (SP)

Ciclo de Palestras
apresenta o tema
Comunicação e RH
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