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Por que faço parte do CONARH

DESTAQUES
CONFIRMADOS

• LILIAN GUIMARÃES

Fotos: Divulgação

N

esta edição, o Pessoas de ValoRH traz
os depoimentos de
três experientes executivos de
RH, que contribuem com a
ABRH-Nacional na construção
do CONARH2013: Henrique
Gonzalez e Alessandra Ginante,
estreantes no comitê de criação, e
Lilian Guimarães, integrante do
time desde 2012.

Vice-presidente executiva de RH do Santander. Atuou principalmente em bancos, com
destaque para Citibank e Banco Nacional.
Foi a primeira executiva de RH no Banco
Interatlântico e na Origin, empresa do grupo
Philips. A integração de culturas é destaque
de sua carreira, fruto do trabalho na fusão
do ABN Amro com o Real e, mais tarde, do
Real com o Santander. É diretora da ABRH-SP
“Trabalho em Recursos Humanos há quase 30
anos e, através dessa trajetória, acompanho a
evolução do nosso papel. É uma satisfação ver que
RH se tornou um parceiro tão significativo para os
resultados dos negócios, além de termos uma
forte contribuição no desenvolvimento do país,
como agentes de mudança que somos dentro e
fora de nossas organizações. Dentro disso, o papel
e o aprimoramento do profissional de RH é
fundamental, e o CONARH tem uma importante
contribuição nisso.

Fernando Henrique Cardoso (foto), expresidente da República do Brasil e
presidente da Fundação iFHC; Brian
Welle, People Analytics Manager do
Google (EUA); e Marcos Troyjo, diretor
do BRICLab da Universidade Columbia,
nos Estados Unidos, e fundador do
Centro de Diplomacia Empresarial no
Brasil, são palestrantes já confirmados
na 39ª edição do CONARH.
Sob o tema central Reinventar a
Gestão – Uma Construção Coletiva, o
evento, que reúne o maior congresso
e a maior feira de negócios da
América Latina, vai acontecer de 19 a
22 de agosto, no Transamerica Expo
Center, em São Paulo.

• Interagir com um time de excelentes profissionais, para juntos construirmos o congresso, é uma
oportunidade única e prazerosa, sem contar o
ganho pessoal e profissional pela troca de
experiência nos debates e interações.

LILIAN GUIMARÃES

Mais informações:
www.conarh.com.br

SECCIONAIS EM AÇÃO

O RH no
setor público
de Sergipe

HENRIQUE GONZALEZ

Tenho muita alegria e orgulho em participar, pois,
através dessa atuação, posso colaborar com o
desenvolvimento do profissional de RH, das
empresas e, consequentemente, do Brasil.”

• O trabalho voluntário nos aproxima, pois
estamos lá por compartilharmos alguns valores
pessoais e profissionais. Temos oportunidade de
retribuir para a sociedade um pouco do que
conquistamos em nossas vidas e carreiras. Essa
pequena doação de tempo ao bem comum me
traz uma boa sensação de felicidade e realização.
A estrutura de funcionamento e gestão da própria
ABRH é um dos melhores exemplos de trabalho
voluntário no Brasil.”

É vice-presidente de RH na Avon Cosméticos.
Desenvolveu uma carreira de 18 anos em
Recursos Humanos, tendo trabalhado na
Philips América Latina, Volkswagen do Brasil
e no Banco de Crédito Nacional. Viveu nos
Estados Unidos e na Europa e trabalhou em
projetos de RH na China. Sua carreira reúne
experiência em diligências e integrações de
aquisições; transformações culturais; gestão
global de talentos; remuneração e
benefícios; e gestão geral de RH
“É uma honra participar da criação de um evento
tão renomado como o CONARH, bem como é um
grande aprendizado, dado o alto grau de
senioridade dos meus parceiros nesse projeto.

• HENRIQUE GONZALEZ
Diretor de RH do Comitê Organizador Rio
2016, no qual tem entre seus principais
desafios o recrutamento, treinamento e
gerenciamento de uma força de trabalho de
143 mil pessoas. Trabalhou por 19 anos na
Shell Brasil, tendo atuado como diretor de
RH do Brasil e da América Latina
“Alguns aspectos me motivam a participar como
voluntário do CONARH, mas principalmente estes:

Nova executiva de
RH no BB Mapfre

de RH e da ABRH é fundamental para o
desenvolvimento do país e é muito bom poder
contribuir de alguma forma.

• ALESSANDRA GINANTE
Participo e acompanho o evento há muito tempo,
mas, desde 2012, tenho o prazer de ser membro
do comitê de criação. O tempo que dedico retorna
para mim como aprendizado e a oportunidade de
conviver com outros profissionais de RH que
enriquecem meus conhecimentos e meu olhar
diante das questões humanas.

CARREIRA

ALESSANDRA GINANTE
contribuir de alguma forma para educação e
formação de outras pessoas.

• O congresso tem papel fundamental na
formação de executivos e profissionais ligados à
área de RH ou que desempenhem papel de
liderança em suas empresas. Sinto-me feliz em

• A ABRH conta com excelente reputação e
profissionalismo na sua atuação. O papel da área

Incentivar a transformação e o
fortalecimento das ações de Recursos Humanos do setor público
sergipano. Esse é o objetivo da
ABRH-SE com a realização, nos
dias 28 e 29 de maio, da sexta edição
do Fórum de RH no Setor Público.
Desenvolvido a partir do tema RH
Estratégico: Um desafio para o
serviço público, o evento vai acontecer no Quallity Hotel de Aracaju.

Lúcia Falcón, secretária de Estado
do Desenvolvimento Urbano,
Luciano Paz Xavier, secretário de
Planejamento de Aracaju, e Rogério
Leme, diretor da Leme Consultoria,
são alguns dos participantes
confirmados. Entre os assuntos em
debate estarão: gestão por competência para organizações públicas,
reconhecimento e meritocracia,
avaliação com foco no desenvolvi-

Também é, sem dúvida, uma oportunidade única
de contribuir para a formação do profissional de
RH no Brasil, que, para protagonizar o nosso
crescimento econômico sustentável, precisa
continuamente antecipar e atender as
necessidades dos negócios e das pessoas nas
organizações.
Ao longo da minha carreira, o CONARH tem sido
um importante veículo de aprendizagem,
inovação e relacionamento com pares. Junto com
o comitê, espero possibilitar os mesmos benefícios aos participantes da edição de 2013.”

mento, a comunicação como fator
de melhoria no clima organizacional
e T&D como fonte de vantagem
competitiva.
“São questões que se fazem oportunas e imprescindíveis para alcançarmos a excelência na gestão pública, o
que só ocorrerá pelo desenvolvimento das pessoas, que, por meio de sua
consciência e competência adquiri-

Cynthia Betti (foto) é a nova
diretora de RH do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre.
A executiva atua há onze anos
no grupo, dos quais os seis
primeiros nas áreas de
Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção e os últimos na
área de Gestão Estratégica. No
novo cargo, dará continuidade
à gestão de pessoas como área
estratégica da empresa.

Upgrade
na Tetra Pak
Luciana Mendes deixou o
cargo de partner de RH para
Vendas, Marketing e Áreas
Corporativas da Tetra Pak
para assumir a diretoria
executiva de RH. Ela substitui
Aluísio Ragazzi Fonseca, que
assume novo desafio na
companhia: a vice-presidência de Processing Systems.
A executiva iniciou sua carreira
na Tetra Pak em 2007, como
gerente de Desenvolvimento
Organizacional de RH Brasil.
Em 2009, teve experiência
internacional no headquarter
da empresa, como parte do
projeto global HR Transformation. Quando retornou ao
Brasil, foi responsável pela
implementação do OneHR nos
países da América do Sul e
Central, exceto o México.

da, induzirão o setor a um
modelo de gestão capaz de
enfrentar os novos desafios”, diz
Noêmia Lucas, presidente da
ABRH-SE.

Informações e inscrições:
abrhse@abrhse.com.br
Tel. (79) 3211-7010

