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O que levamos do CONARH 2007: 
LIÇÕES SOBRE O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL 

  
Denize Dutra 

  
O maior evento de RH da América Latina – o CONARH 2007 – debateu com 

aproximadamente 3500 pessoas os caminhos para o crescimento sustentável e qual o papel 

da gestão de pessoas neste desafio. 
  
A idéia dos coordenadores do evento de enquadrar os temas das palestras e os cases nos 

eixos Estratégia, Gestão, Desenvolvimento, Produtividade, Tecnologia e Sustentabilidade 

contribuiu para dar maior objetividade aos assuntos e demonstrar como a teoria pode 

melhorar a prática. No entanto, ficou claro que os diversos temas apresentados pelos 

palestrantes tinham relação com mais de um eixo, permitindo conexões e uma compreensão 

mais ampla e holística das questões abordadas. Resumi nestas poucas linhas quase quatro 

dias de evento com palestrantes nacionais e internacionais das mais diversas formações 

acadêmicas e atuações e o relato de tantos de cases de sucesso seria no mínimo pretensioso 

da minha parte e superficial para o leitor. De qualquer forma, baseada na síntese 

apresentada pelos coordenadores dos seis eixos  ao término do congresso, vou compartilhar 

algumas reflexões que a meu ver tiveram forte impacto. 
  
Embora destacado pela palestra magna “O Grande Desafio Brasileiro” e nas simultâneas que 

trataram de Governança, de Competências Duráveis e Descartáveis, de Gestão de Clima 

Organizacional, uma forte ênfase em Gestão também foi dada em palestras dos outros eixos.  
  
Desde questões relacionadas à necessidade de mudança no modelo da gestão pública a 

outras próprias do mercado, tudo convergiu para destacar que a Gestão de Pessoas está 

sendo cada vez mais valorizada em relação às tradicionais ênfases na gestão de rotinas e 

procedimentos e, de outro lado, que a Gestão Competente vai aos poucos sendo mais 

valorizada do que a gestão puramente eficiente. Isto obriga a valorizar as pessoas, porque a 

competência se manifesta, principalmente, através delas.  
  
Esta evolução nas organizações é conseqüência da era da competitividade. As empresas 

precisam agora focar mais os resultados finais do que os meios, ou resultados intermediários. 

A gestão organizacional e de pessoas precisa buscar um crescente sentido de objetividade e 

de busca de resultados práticos e significativos. Para tal, foram apresentados alguns modelos 

de gestão e modelos instrumentais que são adequados a estes novos desafios. O bom 

desempenho das pessoas e dos processos depende muito mais do que de competências de 

gestão, essencialmente, de uma efetiva e verdadeira liderança.  
  
Para que a área de gestão de pessoas possa agregar valores às suas organizações, ela 

própria precisa cuidar de suas competências no planejamento e desenvolvimento de suas 

ações. E seus profissionais precisam cuidar de suas competências pessoais para atender a 

essa evolução.  
  
No eixo de desenvolvimento, sob a coordenação de Leyla Nascimento, ficou ainda mais 

transparente que sem educação não há inovação, e sem inovação não se alcança a 

velocidade da mudança. Vimos que é possível pela educação chegarmos a resultados 

mensuráveis mesmo em condições adversas ou de poucos recursos, conforme “cases” 

apresentados. Outro aspecto sobre o desenvolvimento é a constatação de que seus 

resultados dependem de ações cooperativas  e compartilhadas entre pessoas, organizações, 

sociedade, governos. 
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Trabalhar com a diversidade exige modelos de times e equipes com novos desenhos, 

buscando conjugar e atrair parceiros para disponibilizar a sua expertise com pessoas 

qualificadas e alinhadas à cultura organizacional e com o negócio da empresa.  
  
“A adoção de uma visão sistêmica e em rede, suportada pela condição de igualdade de 

participação de seus membros, compreendendo que esta transformação parte de nós 

mesmos e reflete numa carreira, numa organização e numa sociedade, fará com certeza um 

mundo sustentado por uma nova evolução humana. A inclusão far-se-á presente por meio da 

conquista de espaço de todos os grupos, inclusive das minorias. No crescimento sustentável, 

o excelente profissional deve ser antes de tudo, um excelente humano, o que requer 

autoconhecimento, autodesenvolvimento e consciência dos seus valores e propósito de vida”, 

segundo Leyla. 
  
Estas idéias foram ratificadas no eixo sustentabilidade, sob a coordenação de Vick Block, que 

concluiu que “somente cidadãos autônomos poderão construir um projeto ético para a 

sociedade, pressuposto básico do crescimento sustentável”.  
  
No eixo tecnologia, além dos desafios da geração Net e de forma particular sobre as 

carreiras, que foi o meu tema (irei abordá-lo com detalhes em outra oportunidade) as demais 

apresentações focaram o papel da tecnologia no desenvolvimento sustentável e a 

importância de sua integração com as pessoas. 
  
Modismos a parte, pensar na sustentabilidade do planeta é de crucial importância, ainda que 

mais uma vez, constatemos que existe uma enorme lacuna entre o discurso e a ação e que 

apesar das muitas experiências bem sucedidas neste sentido, ainda há muito por fazer. 

Dados de pesquisas, estudos acadêmicos, reflexões compartilhadas por palestrantes e 

debates com os congressistas nos levam a muito mais perguntas, do que as respostas e 

talvez a uma única certeza: nossa mudança de postura frente a estas questões ocorrerá 

quando entendermos o ditado hindu citado por Bernardo Toro (Fundação Avina): “nós não 

herdamos a Terra dos nossos pais, apenas a tomamos emprestada de nossos 

filhos”! 
   
Setembro 2007. 
 


