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UMA DUPLA HOMENAGEM: A MULHER E A ABRH-RIO 

  

Denize Dutra 

  

No dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 29 a ABRH - 

Associação Brasileira de Recursos Humanos - RJ fez 40 anos de existência, e como muito me 

orgulho de ser uma Profissional de “RH” (prefiro Gestão de Pessoas!) e Associada a esta 

entidade, nada mais apropriado, do que fazer uma justa homenagem a Leyla Nascimento, 

pelo desafio de ser a primeira Mulher a presidir a ABRH-RJ, dando continuidade ao fantástico 

trabalho desenvolvido por Luiz Carlos Campos (uma inestimável perda para os amigos e para 

a nossa área).  

  

Com formação voltada à área de educação, a superintendente-executiva do CIEE-Rio (Centro 

de Integração Escola-Empresa) Leyla Félix do Nascimento assumiu a ABRH-RJ em janeiro de 

2004, com objetivo de adequar a entidade para a realização de parcerias com outras 

instituições e instaurar uma gestão participativa, com diretoria e conselho deliberativo 

altamente engajados, a fim de tornar a entidade auto-suficiente e voltar seu trabalho, cada 

vez mais, para o interesse do associado e do mercado.  

  
Segundo Leyla, em depoimento entusiasmado, “a ABRH RJ procurou estar sempre à frente do 

seu tempo e têm uma história de grandes serviços prestados e realizações, graças aos 

profissionais de recursos humanos, abnegados voluntários que criaram e desenvolveram esta 

organização que, hoje, é líder na área”. 
  
Ela considera que “o desenvolvimento de políticas de recursos humanos passa pelo 

entendimento de que, como profissionais deste século, o aprendido em quatro ou cinco anos 

de universidade é tão somente um inaugurar de um longo caminho, bastante prazeroso 

inclusive, de construção de sua carreira. Todos os dias somos convidados a adquirir 

competências novas, desenvolvendo-as continuamente para manter-nos atualizados. Porém, 

se nos afastamos do mercado de trabalho, por um curto espaço de tempo que seja, corremos 

o risco de não conseguirmos conquistar nova oportunidade. O mercado muda diariamente 

fazendo com que experiências vividas tornem-se obsoletas”. 
  
Todos esses cenários que interferem em gestão de pessoas subsidiam a missão da ABRH que 

se propõe a “disseminar o conhecimento do mundo do trabalho para desenvolver pessoas e 

organizações, influenciando na melhoria da condição social, política e econômica do país”.  
  
“A ABRH atua em âmbito nacional, e tem por objetivo aglutinar empresas e profissionais para 

um amplo debate sobre esse contexto que vem redesenhando o modelo de gestão 

organizacional, que privilegia a capacitação e desenvolvimento de carreiras dos profissionais 

e a sustentabilidade e durabilidade das empresas”.   
  
A seccional Rio de Janeiro tem implementado várias atividades que viabilizam levar aos 

nossos associados, perspectivas e novos cenários em gestão de pessoas, atuando em todo o 

Estado do Rio através de seus núcleos fora da capital.  
  
Logo no primeiro ano de atuação, a nova presidente assumiu o desafio de ajudar a ABRH-

Nacional a estruturar o Congresso Mundial em 2004. O trabalho realizado pela ABRH-RJ 

acabou unindo toda a equipe e demonstrou a capacidade aglutinadora de Leyla.  
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É com brilho nos olhos, que Leyla se refere as principais ações da ABRH-RJ hoje: 

“organizamos, anualmente, o Congresso Estadual RH Rio, que reúne quase mil e quinhentos 

profissionais que participam do temário e visitam a Expo Rio, que é uma feira de exposição 

do que há de mais inovador em nossa área. Com objetivo de congregar e qualificar os 

profissionais também promovemos as seguintes atividades: Café Legal (seminários sobre 

legislação do trabalho e debates sobre as relações do trabalho), Café Literário – (seminários 

que divulgam os livros e autores e através do debate), RH na Praça (uma grande feira de 

recursos humanos disponibilizada ao público em geral , com palestras, orientação de carreira, 

recebimento de currículos, programas de saúde e qualidade de vida), Fórum RH Rio, Dia D da 

Carreira – (totalmente voltado para jovens universitários da área humana, levando o que há 

de melhor em programas e desenvolvimento de carreira), Programa RecolocaRH , Revista RH 

News ,  Prêmio Luiz Carlos Campos , Anuário e outras” 
  
Para comemorar estes bem vividos 40 anos, a ABRH estará lançando um anuário intitulado  

“Vamos Contar Nossos 40 anos” sob a responsabilidade da Lead Comunicação Organizacional 

(Edição: Tatiana Wittmann - Mtb SC 01152 e Redação: Alexandre Peconick - Mtb 18.779) 

cujo trecho a seguir nos foi antecipado para esta matéria.  
  
“De 1966 a 2006 os “homens de pessoal” ou “gestores de pessoas” deram passos 

gigantescos; mas como estará a área de RH daqui a 40, ou seja, em 2046?  
  
Nelson Savioli traça dois perfis curiosos, um pessimista e outro que ele crê como ideal. A 

teoria pessimista prevê que em 2046 o RH será peça de museu, terá sumido do mapa. De 

acordo com Savioli, nesse panorama a área de RH será englobada por outras, porque “não 

vai haver um respeito profissional e o RH não vai conseguir influenciar nas estratégias das 

empresas”. 

 
Mas há uma segunda teoria, que depende dos saltos qualitativos que o RH já está dando em 

sua visão, que consiste em ocupar um espaço cada vez maior na estratégia e no operacional 

das empresas. No cenário ideal para 2046, as empresas terão no máximo três diretorias, ao 

invés de dez, sendo que uma delas será a de Cultura Organizacional. Nesse contexto a 

empresa terá um cargo rotativo de Presidência Executiva, vez por outra ocupado pelo que 

será o antigo RH (Cultura Organizacional). É o RH no topo dos negócios. “Pode acontecer um 

cenário ou outro; só depende do conformismo ou não-conformismo do gestor de pessoas 

atual. E a ABRH-RJ tem lutado pelo não-conformismo”, conclui Savioli”. 

  
Certamente esta dupla homenagem se estende a todos aqueles que de alguma forma já 

contribuíram e/ou ainda contribuem para o sucesso mais do que da nossa associação, da 

nossa missão como profissionais da gestão de pessoas.  
  
Mesmo nas comemorações, sempre há um espaço para a reflexão, que neste momento 

compartilho com os  “Irmãos de além-mar”: O que estamos fazendo hoje para garantir o 

cenário ideal, dito acima, para área de Gestão de pessoas para os próximos 40 anos?  Que 

cenário cada um de nós individualmente na sua atividade profissional e coletivamente tem 

construído aqui no Brasil, em Portugal, na Espanha, nos países africanos, em qualquer lugar 

do mundo? Fica o sambinha no ar: “O que será do amanhã? Como será o meu destino?...” 
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