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PARCERIA

Que a inovação é um dos pilares da 

competitividade no mundo dos negócios 

não há dúvida. Fugir dos padrões, romper 

barreiras, buscar novas respostas e 

surpreender positivamente são, hoje, uma 

exigência do mercado. Mas o conceito 

não pode, nem deve, ficar restrito a novos 

produtos ou serviços. A Inovação, assim 

como a sustentabilidade, é transversal, 

atravessando, portanto, todas as áreas da 

organização. E a inovação em gestão de 

pessoas será um dos grandes temas do 

CONARH ABRH 2012 – 38º Congresso 

Nacional sobre Gestão de Pessoas, que a 

A B R H - N a c i o n a l  e  a  A B R H - S P 

promoverão de 13 a 16 de agosto, no 

Transamerica Expo Center, em São 

Paulo.

O Pessoas de ValoRH entrevistou Antonio Salvador, vice-

presidente de RH da HP do Brasil e integrante do comitê de 

criação do evento, que faz algumas provocações sobre esse 

assunto. Confira.

PESSOAS DE VALORH – Como a inovação em Recursos 

Humanos estará em debate no CONARH?

ANTONIO SALVADOR – Todas as edições do evento trazem 

a inovação para o debate, porque um dos seus objetivos é levar 

o que há de mais inovador para a comunidade dos profissionais 

de RH. Neste ano, especialmente, o tema será destacado, 

porque RH passa por um momento de transformação muito 

forte. A área vem assumindo cada vez mais um papel relevante 

nas organizações; estas, por sua vez, perceberam que, depois 

de processos, sistemas e tecnologias, a barreira da 

competitividade a ser vencida é a humana, ou seja, saber como 

capacitar, desenvolver, motivar pessoas.

Outro aspecto é a competitividade mundial. Atualmente, 

quando a gente fala em inovação, não se refere mais ao que as 

empresas do Rio de Janeiro estão fazendo de diferente versus 

as empresas de São Paulo. É o Brasil competindo com a China, 

com a Índia. Portanto, precisamos conhecer o que as empresas 

do mundo inteiro estão fazendo em termos de inovação e nossa 

ideia é levar ao congresso um número expressivo de 

palestrantes internacionais que tratem disso.

PESSOAS DE VALORH – O que faz um RH ser inovador? A 

empresa em que ele trabalha?

ANTONIO SALVADOR –  Na 

prática, nem sempre uma empresa 

inovadora tem um RH inovador, assim 

como nem sempre o RH inovador 

trabalha em uma empresa de inovação. 

Até que ponto um depende do outro é 

uma das discussões que estarão em 

pauta no CONARH.

PESSOAS DE VALORH – Quais 

facetas da inovação serão levadas 

para o público?

ANTONIO SALVADOR – São três. A 

primeira, as alternativas de modelo em 

que RH pode atuar para fomentar a 

inovação na empresa. As mudanças 

nos últimos anos permitem a RH se 

posicionar de forma diferente? Qual é 

o modelo ideal: centralizado ou 

descentralizado? Essas e outras questões serão debatidas.

Outro aspecto é o tecnológico, até porque é difícil falar de 

inovação sem falar de tecnologia, notadamente as mídias 

sociais. E o terceiro refere-se aos jovens inovadores: a área de 

RH atrai esses profissionais? Quais são os bloqueios da área 

para a inovação? Será que ela é receptiva à inovação? Nesse 

sentido, vamos levar ao público a visão do novo, dos jovens da 

geração Y, de jovens executivos. Queremos provocar uma 

visão aberta, “incomodar” e discutir sobre como fazer para que 

RH seja uma porta de entrada para a inovação nas empresas.

PESSOAS DE VALORH – Sua carreira é marcada por 

atuação em companhias como a Promon Tecnologia, 

PriceWaterhouseCoopers (PwC), IBM e, agora, a HP, que têm 

a inovação como palavra-chave do negócio. Isso influenciou a 

sua visão sobre o papel de RH?

ANTONIO SALVADOR – Duas coisas me ajudam a ter um 

olhar diferente. Uma delas é, sem dúvida, atuar em empresas 

que têm a inovação em sua essência. A outra foi ter passado 

parte da minha carreira do outro lado da mesa, não como RH, 

mas atuando na área de negócios das empresas. Isso me trouxe 

uma experiência maior e diferenciada para ter uma visão 

inovadora. Por isso, costumo dizer aos jovens de RH para 

também terem essa experiência. Dentro das organizações, RH 

presta consultoria para as outras áreas, e eu só posso prestá-la 

se entender do negócio. Tanto é que, hoje, o profissional de RH 

é chamado para ir além das fronteiras e atuar, também, em 

governança corporativa, educação e outras áreas da empresa.

SECCIONAIS EM AÇÃO

Por falar em inovação, esse será o tema principal do RH-RIO 

2012, congresso estadual de Recursos Humanos que a ABRH-

RJ vai realizar nos dias 24 e 25 de abril, no Centro de 

Convenções SulAmérica, na capital fluminense. Com o tema Da 

Ruptura à Inovação – A jornada da prosperidade, a 38ª edição 

do congresso reunirá os principais nomes do mercado para 

debater as formas de promover e propiciar uma atitude inovado-

ra dentro do ambiente de trabalho.

Um dos destaques é o talk show Como criar uma Cultura de 

Inovação, moderado por Marcelo Cardoso, vice-presidente de 

Desenvolvimento Organizacional da Natura. A atividade vai 

promover um bate-papo entre presidentes de organizações para 

D
iv
ul
ga
çã
o

Salvador: experiência além da área de RH

MELHOR

No 38º RH-RIO

Evento mensal da seccional paranaense da ABRH, o Bom Dia 

RH terá sua primeira edição deste ano realizada no próximo dia 

15, das 7h30 às 10h, no Hotel Deville Rayon, em Curitiba.

O consultor Dorian Bachmann, sócio e diretor técnico da 

Bachmann & Associados, vai abordar os resultados da terceira 

edição do Benchmarking Paranaense de Recursos Humanos, 

realizado pela ABRH-PR em parceria com a Bachmann & 

Associados e o ISAE/FGV, e cujos resultados, referentes ao ano 

de 2010, foram lançados no final do ano passado.

O levantamento, que teve a participação de 162 empresas do 

Embora muitas empresas saibam que cuidar dos talentos é 

importante, não são todas que se dedicam a essa tarefa. Ao 

menos é o que aponta a pesquisa High potentials, talentos e 

sucessão no Brasil, feita pela Fundação Getulio Vargas e 

divulgada com exclusividade pela edição de fevereiro da revista 

Melhor – Gestão de Pessoas.

Dos 457 profissionais de RH ouvidos, apenas 39% disseram 

existir um programa em suas empresas dedicado a identificar e 

monitorar de forma sistemática os talentos e os high potentials. 

Entre aquelas que o possuem, a reportagem procurou os 

principais executivos de RH da Accenture, Pepsico, PwC, 

Grupo Algar e Anglo American, para conhecer algumas das 

práticas do programa, e descobriu que as cinco companhias têm 

algo em comum: preocupam-se diariamente com seus colabora-

dores de alta performance e contam com processos para mapeá-

los e incluí-los em programas especiais, além de garantir que 

estejam na linha de frente dos processos de sucessão.

E, por falar em processo sucessório, também vale ler a entrevista 

com Marcos Luiz Bruno, diretor do Instituto Pieron. Segundo 

ele, antes de alçar um profissional a um cargo mais elevado, é 

preciso refletir sobre alguns aspectos que funcionam muito bem 

num processo de R&S (recrutamento e seleção), como o de 

competências. “Por definição, avaliar por competências é olhar 

para as realizações passadas. Considerando-se que vivemos em 

um mundo em constante mudança, é razoável considerar que as 

condições futuras exigirão diferentes competências. Mas quais 

condições futuras? Quanto tempo à frente? É uma condição de 

incerteza”, diz.
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discutir questões como o papel das lideranças no fortalecimento 

de um ambiente propício à aprendizagem e à valorização das 

pessoas e como sustentar um processo efetivo de mudanças que 

garanta os atributos necessários aos desafios dos novos tempos.

“Inovação é algo que todas as empresas buscam, mas não é tão 

simples como parece, ainda mais se a empresa não tem o perfil 

de incentivar que seus colaboradores sejam mais criativos e 

proativos. Por isso, a importância do tema”, avalia Fabio 

Ribeiro, presidente da ABRH-RJ.

Informações e inscrições:

www.abrhrj.org.br

Estado em um universo de mais de 150 mil funcionários, possui 

onze indicadores pertinentes à gestão de RH, como: rotativida-

de, grau de terceirização, absenteísmo, treinamento e horas 

extras, entre outros. A apresentação inclui uma avaliação do 

perfil de escolaridade dos empregados e uma análise com 

relação à segmentação dos setores ocupados por homens e 

mulheres no mercado de trabalho. As vagas são limitadas.
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Ações de alta prioridade

ABRH-PR vai realizar primeiro Bom Dia RH de 2012


	Página 1

