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Confira o que disseram
alguns dos participantes
Henrique Gonzalez, diretor de RH do Comitê
Olímpico Rio 2016
Nosso encontro é um exemplo de que trabalho voluntário
causa autodesenvolvimento. Saio um profissional melhor
com as interações e a metodologia aplicada, que facilitou a
troca entre todos nós. Saio feliz e orgulhoso.

CONARH 2013

Dos bastidores ao palco,
uma construção coletiva
rganizações produtivas e rentáveis, colaboradores realizados e
felizes. A conjunção
desses dois mundos soa
utópica, ainda mais em um cenário
complexo, ambíguo e – por que não
dizer? – caótico como o atual. Mas
não para um time de profissionais
movidos pelo desafio de descobrir
meios de criar ambientes competitivos
e, ao mesmo tempo, salutares e
admirados.
É o que se pôde constatar, no início do
mês, em um encontro realizado no
hotel Casa Grande, no Guarujá, litoral
paulista. Foi lá que a ABRH-Nacional
reuniu os profissionais que constroem
o CONARH ABRH 2013 – 39º
Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas, para um trabalho de imersão.
Em continuidade às reuniões
iniciadas em dezembro passado,
nomes de expressão do RH brasileiro
– 50% da equipe participa pela
primeira vez do comitê de Criação –
reservaram sua agenda para fazer um
mergulho no maior evento de gestão
de pessoas da América Latina, e
segundo mais importante do mundo e
definir os próximos passos.
O encontro foi uma referência prática

modelo tradicional de palestras, e
debatido o direcionamento do conteúdo, que terá um olhar mais abrangente e
conectado com todos os stakeholders.

Leyla Nascimento e Elaine Saad, respectivamente
presidente e vice-presidente da ABRH-Nacional

do objetivo do CONARH, que, neste
ano, traz como tema central
Reinventar a Gestão: Uma
Construção Coletiva. Com a proposta
de, em agosto, apresentar uma
programação que estimule a releitura
do mundo e traduza todas as suas
transformações para as empresas, os
integrantes dos comitês de Criação e
Executivo trabalharam pautados pela
interdependência e interatividade, sob
a coordenação de uma equipe
especializada em promover ambientes
colaborativos nas empresas.
Em equipes, e com um rodízio entre os
participantes, eles trocaram ideias e
fizeram propostas para levar ao público um CONARH mais inovador;
foram sugeridas alternativas de
apresentação da grade, que vão além do

“Temos um orgulho imenso de contar
com a ‘nata’ do nosso RH, que, ao doar
seu tempo precioso, deu uma verdadeira demonstração da construção
coletiva proposta pelo CONARH”,
disse Leyla Nascimento, presidente da
ABRH-Nacional. Ela integra o Comitê
Executivo juntamente com Pedro
Fagherazzi, Elaine Saad, Luiz
Edmundo Prestes Rosa e Cássio
Mattos, respectivamente, presidente do
Conselho Deliberativo, vicepresidente, diretor de Educação e vicepresidente Financeiro da ABRHNacional, além de Almiro dos Reis
Neto, presidente da ABRH-SP,
copromotora do evento.

Malena Martelli, diretora de RH da Capgemini Brasil
Foi um sábado gostoso, em que a proposta de cocriação se confirma já nos bastidores do
CONARH. Conseguimos trabalhar com alto conteúdo e de uma forma que todo RH sonha para
a sua organização.
Alessandra Ginante, vice-presidente de RH da Avon
Alguém, em algum momento, assumiu o risco de renovar a
equipe do comitê e contar com gente que ainda não viveu a
experiência de participar de um trabalho dessa magnitude.
Quero agradecer pelo convite que me permite contribuir
pela primeira vez com o CONARH.
Eugenio Mussak, presidente da Sapiens Sapiens Desenvolvimento Integral
Algumas pessoas têm um certo ceticismo quanto à ideia de construção coletiva por julgá-la
extremamente caótica e que deriva do acaso. O que aconteceu conosco é a demonstração de
que não é assim. Embora a gente não tenha usado tecnologia, usamos técnica e processo, ou
seja, a inteligência aplicada à construção coletiva. Este encontro dá legitimidade ao congresso,
que propõe a construção coletiva de um novo modelo de gestão.
Andréa Huggard-Caine, diretora da HuggardCaine Consultoria e Gestão em RH
A dinâmica de rodízio das pessoas pelos grupos permitiu que todos conhecessem as ideias de
outros participantes. Isso trouxe uma maior integração dos conteúdos e das sugestões, além
de otimizar o tempo de discussão.
Guilherme Rhinow, diretor de Desenvolvimento Humano e Organizacional da
Votorantim Cimentos
A junção de diferentes recursos com as atividades de interação mostrou ter um poder
fantástico de produção e de síntese. O tempo passou rápido.
Francisco Soeltl, presidente da MicroPower
Ao longo de dez anos, participo da construção do CONARH. Acredito que o trabalho executado
nesta reunião pode ser definido como uma construção coletiva de alta performance, feito de
forma criativa e inovadora.

ELES ESTÃO NA COORDENAÇÃO
DO CONARH 2013

Cristiane de Ávila Fernandes, presidente da ABRH-MG
e diretora de RH do Grupo Ânima Educação
Esta é a primeira vez que participo do comitê de Criação.
Como presidente de uma seccional da ABRH, vejo que esse
modelo é ideal para ser aplicado na criação dos nossos
congressos estaduais, porque eleva a produtividade e a
qualidade do evento. Levo comigo a responsabilidade de

Coordenação geral
Cláudia Falcão, diretora de Desenvolvimento
Organizacional do Grupo Libra
Marcelo Arantes, vice-presidente de Pessoas da
Braskem
Sofia Esteves, presidente do Grupo DMRH

Coordenação dos eixos
• Contexto e Tendências
Lilian Guimarães, vice-presidente executiva
de RH do Santander
• Gestão das Organizações
Antonio Salvador, vice-presidente de
RH da HP Brasil
• Desenvolvimento de RH
Claudio Neszlinger, sócio da Eteh
Desenvolvimento Humano
• Gestão de Pessoas
Ricardo Mota, diretor de RH da UAB Motors
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compartilhar essa experiência.
Lilian Guimarães, vice-presidente executiva de RH do Santander Brasil
Demos um passo importante com este encontro e estamos muito empolgados, mas, a partir
de agora, temos que estar preparados, porque, como disse a Cláudia Falcão, (uma das
coordenadoras do CONARH, conforme quadro ao lado) vem muito trabalho pela frente. A ideia é
inovar, deixar todos os paradigmas de lado e abrir a mente para fazer um CONARH diferente.
Elaine Saad, vice-presidente da ABRH-Nacional
Esse é um trabalho que tem que estar no sangue da gente, porque montamos uma grade
artesanalmente, que não dá nem para medir o valor. O CONARH tem uma história de sucesso que
deve ser preservada, assim, temos a preocupação de inovar sem destruir o que já existe. Isso nos
traz uma responsabilidade enorme, que envolve a reputação do nosso nome e da marca ABRH.
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