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 Programado para 23 de 
maio, no Hotel Unique, na 
capital paulista, o CONA-
LIFE 2019 – Congresso Na-
cional de Liderança Femi-
nina trará uma abordagem 
bastante inovadora. Parte 
do evento será dedicada a 
debates entre os participan-
tes para a produção de pro-
postas de enfrentamento de 
questões que incomodam 
as organizações e seus ges-
tores. O objetivo é produzir 
insights com base nos con-
teúdos gerados pelos painéis 
da manhã e deixar o even-
to com propostas concretas 
para o dia a dia em temas 
que são tão afeitos a todos, 
mas que muitas vezes não 
sabemos como lidar.
 “Na parte da manhã, te-
remos painéis inspiradores 
para as atividades intera-
tivas com o público que 
acontecerão à tarde e serão 
conduzidas pela consulto-

ria Nexialistas. Essas ati-
vidades serão baseadas em 
depoimentos de mulheres 
reais, que irão relatar as di-
ficuldades enfrentadas em 
várias dimensões das ques-
tões de gênero, como a vida 
profissional, a maternida-
de, a idade, entre outras, 
e, a partir daí, serão feitas 
propostas concretas que 
servirão como uma cartilha 
sobre como lidar com tais 
questões”,  explica Lilian 
Guimarães, coordenadora 
do Comitê de Conteúdo do 
CONALIFE 2019. “Nos-
sa intenção é que os parti-
cipantes deixem o evento 
com aprendizados bem 
concretos que serão muito 
úteis na sua vida.”
 “Após o CONALIFE, 
as conclusões dos debates 
estarão disponíveis no hot-
site do evento, juntamente 
com os resultados  e uma  
pesquisa sobre os temas, 

que será feita on-line du-
rante o evento”, completa 
Lilian. A ideia é manter 
o congresso “vivo” o ano 
todo, alimentando as or-
ganizações e pessoas 
com sugestões, propostas 
e soluções para os pro-
blemas relativos às ques-
tões de gênero.
 Evento promovido pela 
ABRH-SP em parceria 
com a ONU Mulheres, 
o CONALIFE deste ano 
terá o tema central Li-
derança 4.0 – Um Novo 
Olhar sobre Nós, cujo ob-
jetivo é promover debates 
sobre a liderança femini-
na no âmbito da Revolu-
ção 4.0, que estamos vi-
vendo e na qual inovações 
como Inteligência Artifi-
cial, Big Data Analytics, 
Computação Cognitiva, 
Machine Learning, me-
todologias ágeis, entre 
outras, têm revolucionado 

CONALIFE inova 
com a realização 
de dinâmicas e 
atividades interativas

o funcionamento da socieda-
de, dos negócios e, principal-
mente, os comportamentos 
da liderança.
 Na parte da manhã, serão 
realizados três painéis: Ce-
nário – A indústria 4.0 e a li-
derança da mulher; Elas por 
Eles, uma conversa com os 
homens sobre a evolução da 
liderança feminina; e O que 
podemos esperar do futuro, 
em que serão abordadas as 
diferenças das gerações.
 O evento terá as participa-
ções como palestrantes de 
Ana Paula Assis, presidente 
da IBM para América La-
tina; Daniel Motta, sócio e 
CEO do BMI Blue Manage-
ment Institute e Nexialistas; 
e Cris Bemvenutti, bióloga, 
consultora, especialista em 
anatomia de imagem e auto-
ra do livro Enfim Vestida de 
Mim, entre outros.
 Inscrições: 
www.conalife.org.br

 Mudanças que aconte-
cem no contexto dos ne-
gócios demandam uma 
capacidade de evolução 
e adaptação das organi-
zações. Desenvolver essa 
capacidade condiciona 
o sucesso e a continui-
dade de crescimento da 
empresa, tarefa que é um 
grande desafio para a 
área de Recursos Huma-
nos. 
 Para falar sobre o tema, 
a ABRH-SP Centro-Oes-
te promove, nesta terça, 

 As empresas reconhecem 
o desafio atual de lidar e 
respeitar perfis diferentes 
de pessoas. A inclusão da 
diversidade (seja racial, de 
gênero, religiões...) é urgen-
te, sendo que já há a convi-
vência de quatro gerações 
no mesmo ambiente. Seus 
gestores sabem o quanto 
ganham com essa plura-
lidade, financeiramente e 
com um ambiente mais hu-
mano, o que engaja e am-
plia a criatividade. Nesse 
cenário, o RH é estimulado 
para a contratação de uma 
diversidade de perfis hu-
manos com seus caleidos-
cópios próprios pelos quais 
olham o mundo. 
 Com diferentes pensa-
res e atitudes, conflitos 
são inevitáveis. Mas não 
aquele rotulado popular-
mente (e erroneamente, re-
forço aqui) como negativo. 
Ter posições diferentes no 
mesmo ambiente é salutar: 
pode não haver certo ou 
errado, pode haver um con-
senso ou concessão, pode 
haver a construção de uma 
terceira opinião, e outra e 
até melhor.
 A questão não é o con-
flito em si, mas a violência 
com a qual reagimos ao 
dito “diferente”. Como vio-
lência entendemos a física 
(o dedo em riste ou o dar de 
ombros), a expressa na voz 
(aquela frase do líder dita 
em volume forte para todos 
ouvirem sua insatisfação), 
ou a violência verbal das 
palavras escolhidas.
 Lógico que esses são 
comportamentos evidente-
mente violentos nos con-
flitos. Mas a Comunicação 
Não Violenta (CNV), que 
para mim é uma filosofia 
muito ampla de conexão 
humana e de possibilidade 
de diálogos profundos, nos 
mostra que a violência pode 
estar muito antes daquilo 
que expressamos. Ao lidar 

 “Employer Value Propo-
sition” é o tema da pales-
tra que a ABRH-SP pro-
move nesta quinta, na sua 
sede, das 9 às 11 horas, 
com Augusto Júnior, CEO 
da Fundação Anga e líder 
de Desenvolvimento na 
Eureca, consultoria para 
gestão de talentos.
 Durante a palestra, Au-
gusto vai abordar como 
as empresas podem me-
lhorar sua proposta de 
valor para os funcioná-

CNV nas organizações 
apoiando a diversidade

com a diversidade nas or-
ganizações e sua expressão 
de opiniões, surgem com-
portamentos automáticos e 
primitivos: rótulos, julga-
mentos, respostas impulsi-
vas, foco na argumentação, 
afinal queremos ter razão. 
Caetano Veloso em Sampa 
diz que “Narciso acha feio 
o que não é espelho”. En-
tão, escutamos a opinião 
alheia já contrapondo in-
ternamente, julgando o que 
não nos é palatável. Nesse 
ambiente de intolerância, 
não há comunicação.
 A CNV aplicada aos am-
bientes corporativos forta-
lece as relações e propicia a 
prática de diálogos profun-
dos na medida em que ofe-
rece a oportunidade de uma 
escuta empática. Aprende-
mos, por exemplo, a não 
responder reativamente, 
mas sim procurar compre-
ender quais são as nossas 
necessidades, a nomear 
sentimentos que geraram 
comportamentos, ao mes-
mo tempo que procuramos 
compreender necessidades 
e sentimentos dos outros.
 Harmonia no convívio 
com a pluralidade só se faz 
com confiança, e essa ne-
cessita de ambiente de co-
municação aberto, empáti-
co e de conexão. A CNV é 
um caminho possível e de 
apoio para as organizações.

Ana Elisa Moreira-Ferreira é 
integrante do Grupo de Estu-
dos de Comunicação Não Vio-
lenta de São Paulo

Como melhorar 
a proposta de valor para 
os funcionários

rios, principalmente para 
os jovens talentos, de que 
modo podem inovar em 
seus processos seletivos e 
como podem identificar 
pontos fortes na sua cul-
tura e usar isso para atrair 
talentos.
 O evento é gratuito para 
associados. Não associa-
dos pagam R$ 100.

 Inscrições: 
https://abrhsp.org.br/
eventos

REGIONAIS

Eventos em Bauru e Sorocaba
a palestra “Gerenciar 
Cultura – O grande desa-
fio do RH”, com Gilber-
to Shinyashiki, professor 
de Recursos Humanos e 
Comportamento Orga-
nizacional na FEA-USP. 
O evento acontecerá das 
8h30 às 10h30, no Sesi 
Horto (Rua Professora 
Zenita Alcântara No-
gueira, 1-67), em Bauru.
 Já a Regional Sorocaba 
realiza, no próximo dia 
26, evento sobre o case 
da Adimax com foco em 

pessoas e inclusão so-
cial. Fundada em 2002, 
com menos de 30 fun-
cionários, a empresa se 
tornou uma das maiores 
fabricantes de alimen-
tos para pets do país. 
 O case será apresen-
tado por Patrícia Ma-
chado e Valéria Salus-
tiano, respectivamente 
gerente de Facilities e 
gerente corporativa de 
Gestão de Qualidade da 
Adimax, com a partici-
pação de Thiago Perei-

ra, gerente geral do Insti-
tuto Magnus, iniciativa, 
sem fins lucrativos, que 
realiza o treinamento e a 
formação dos cães-guias e 
a capacitação de seus usu-
ários.
 Programado para o pe-
ríodo das das 18h30 às 21 
horas, o evento acontecerá 
no Soriá (Rua Aparecida, 
1470), em Sorocaba.

 Inscrições: 
ht t ps://abrhsp.org.br/
eventos
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