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LIDERANÇA FEMININA PARA UM MUNDO COLABORATIVO
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Painelistas do 
CONALIFE 2018 
elevaram o debate 
sobre a igualdade de 
gênero no Brasil

Premium Ouro Prata Bronze Jornal Oficial

Media Partner

 “Séculos de opressão, 
segregação e desigualda-
de não deram certo e es-
tão com os dias contados”, 
disse Theunis Marinho, 
presidente da ABRH-SP, 
na abertura do CONALIFE 
2018, o Congresso Nacio-
nal de Liderança Feminina 
promovido pela Associação 
em parceria com a ONU 
Mulheres, cuja terceira edi-
ção foi realizada no dia 24 
de maio, no Hotel Unique, 
na capital paulista.
 Com um chamamento à 
ação e à construção do fu-
turo, Theunis abriu o even-
to, que reuniu mais de 600 
pessoas e apresentou um 
conteúdo relevante e inspi-
rador, que elevou o debate 
sobre a igualdade de gêne-
ro no Brasil. Nesta edição, 
o jornal Gestão de Pessoas 
traz um resumo do conteú-
do do congresso. Confira:
 “É com muita alegria que 
a ONU Mulheres e o mo-
vimento HeForShe apoiam 
o CONALIFE. O congres-
so tem nos proporcionado 
momentos decisivos para 
conhecermos experiências 
lideradas por mulheres e ho-
mens que se dedicam para 
fazer as transformações 
necessárias dentro das em-
presas”, assinalou Nadine 
Gasman, representante do 
Escritório da ONU Mulhe-
res no Brasil, ainda na aber-
tura do evento.
 Artur Grynbaum, pre-
sidente do Grupo Boticário, 
que é o Patrocinador Pre-
mium do CONALIFE desde 
a primeira edição do evento, 
disse que homens e mulheres 
são igualmente responsáveis 
por promover a igualdade. 
Ele alertou para a projeção 
de que, no ritmo atual, a dife-
rença salarial entre homens e 
mulheres só será eliminada 
em 100 anos. “Não temos o 
direito de esperar tanto para 
alcançar um patamar tão mí-
nimo quanto esse.”

O CONALIFE é resultado do trabalho e da dedicação dos integrantes dos Comitês de 
Conteúdo e Organizador:

Neste 3 de junho, data 
em que se celebra 
desde 1976 o Dia do 
Profissional de Re-
cursos Humanos, a  
ABRH-SP parabeniza 
todos os que têm con-
tribuído, com dedica-
ção e muito trabalho, 
para o aprimoramento 
da gestão de pessoas.  
Parabéns, RHs!

Painéis
 O primeiro painel do dia 
– O Futuro É Agora. Es-
tamos Prontos? – reuniu o 
consultor Rodrigo Forte 
como moderador; Cristi-
na Palmaka, presidente da 
SAP Brasil; o economista 
e comentarista da TV Glo-
bo Samy Dana; e Sandra 
Boccia, diretora das mar-
cas Época Negócios e Pe-
quenas Empresas & Gran-
des Negócios.
 “Estamos chegando a um 
momento em que as com-
petências mais femininas 
começam a ter um papel 
fundamental”, destacou 
Cristina. “As mulheres têm 
muito mais facilidade na 
gestão de equipes, em criar 
empatia, em conseguir uma 
negociação melhor. Essas 
competências são muito 
mais importantes no mo-
mento atual. São coisas que 
a máquina, pelo menos em 
um curto espaço de tempo, 
não vai conseguir mudar.” 
 Sobre a igualdade de gê-
nero, Sandra lembrou que é 
preciso muito cuidado com 
as histórias que nos contam 
e com as histórias que nós 
contamos para nós mesmos 
a respeito de quem nós so-
mos, sobretudo as mulhe-
res. Já Samy fez um alerta 
para os RHs, que, segundo 
ele, podem mudar muito 
mais na causa que na conse- 
quência. “É claro que é ne-
cessário adotar uma política 
de equidade salarial, mas é 
menos eficiente que enten-
der a causa: se é preconceito, 
como a gente combate, ou 
se a mulher não teve acesso 
ao mesmo desenvolvimento 
que o homem.”
 No segundo painel, os 
obstáculos e conquistas na 
carreira na área de Ciências 
foram tema dos depoimen-
tos das painelistas: Miriam 
Harumi Koga, medalha de 
ouro na IX Olimpíada Lati-
no-Americana de Astrono-
mia e Astronáutica (OLLA), 

realizada no ano passado, no 
Chile; Sonia Guimarães, 
professora adjunta de Física 
do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA); Thaisa 
Storchi Bergmann, astrofí-
sica e professora no Depar-
tamento de Astronomia do 
Instituto de Física da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS); 
e Adriana Maria Tonini, 
diretora de Engenharias, Ci-
ências Exatas, Humanas e 
Sociais do CNPq.
 No painel Empreende-
dorismo e Colaboração, 
Hamilton Henrique da 
Silva, fundador do Sala-
dorama, moderou um de-
bate inspirador com as jor-
nalistas e empreendedoras 
que têm encontrado solu-
ções para os problemas 
da contemporaneidade: 
Bárbara Soalheiro, fun-
dadora da Mesa&Cadeira, 
iniciativa que reúne pro-
fissionais brilhantes com 
habilidades e experiên-
cias diferentes ao redor 
da mesma Mesa para 
criar, desenvolver e pro-
totipar soluções em um 
curto período de tempo; 
e Iana Chan, fundadora 
da PrograMaria, um me-
ta-site sobre mulheres e 
tecnologia.

Homenagem
 Professora titular na 
FGV-EAESP e integrante 
do Comitê de Conteúdo do 
evento, Maria José Tonelli 
falou sobre a homenagea-
da do ano: a socióloga Eva 
Blay, uma das pioneiras no 
estudo dos direitos das mu-
lheres no Brasil. 
 Depois de receber o troféu 
Personalidade CONALIFE 
2018 das mãos de Maria 
Susana de Souza, coorde-
nadora do Comitê de Con-
teúdo do evento, e Theunis 
Marinho, Eva Blay falou: 
“Estou muito feliz de rece-
ber essa homenagem que 
eu divido com vocês, todas 
e todos. Agradeço às mu-
lheres que em suas vidas se 
dedicaram a criar espaços 
verdadeiros e igualitários 
para as mulheres brasilei-
ras. Fiz parte sempre de 
movimentos feministas e 
sociais em uma época em 
que falar em feminismo era 
nome feio. Aliás, ainda tem 
um resquício até hoje e nós 
temos de combater, porque 
ser feminista é lutar pelos 
direitos humanos das mu-
lheres e dos homens”.
Momentos especiais
 Ao longo do dia foram 
apresentados quatro mo-
mentos especiais. No pri-

meiro deles, a gerente de 
Projetos dos Princípios de 
Empoderamento das Mu-
lheres da ONU Mulheres, 
Adriana Carvalho, falou 
da iniciativa Empresas para 
a Igualdade de Gênero.
 Já a jornalista, empresária 
e apresentadora Ana Paula 
Padrão falou sobre a sua 
mais recente startup: a Es-
cola de Você, plataforma on- 
line de autoconhecimento, 
empreendedorismo e empo-
deramento para mulheres, 
que deu origem ao programa 
Superpoderosas, exibido nas 
manhãs da Band. 
 A sub-representação das 
mulheres nos grandes mu-
seus e galerias de arte do 
mundo foi o tema da pro-
fessora de história da arte 
e Relações Institucionais 
do MAM (Museu de Arte 
Moderna de São Paulo),        
Magnólia Costa. 
 Beatriz Azeredo, dire-
tora de Responsabilidade 
Social da TV Globo, com-
partilhou as informações 
sobre o trabalho mais re-
cente, de cinco anos para 
cá, da criação da diretoria 
de responsabilidade social. 
“Um trabalho em constru-
ção que tem esse conceito: 
o que só a Globo poderia 
fazer sobre esses temas por 

causa da sua capacidade de 
mobilização.” 
 A última palestra ficou 
por conta da atriz Cami-
la Pitanga, embaixadora 
da ONU Mulheres Brasil. 
“Escolher ser feminista me 
permitiu entender que posso 
esculpir a mulher que eu que-
ro ser”, disse, questionando 
no final do discurso: “O que 
nos impede de construir uma 
nova relação entre homens e 
mulheres? O que nos impede 
de construir um novo agora?”
 No final do evento, 
Theunis Marinho prestou 
uma homenagem à Leyla 
Nascimento, ex-presi-
dente da ABRH-RJ, da  
ABRH-Brasil e da FIDA-
GH – Federación Intera-
mericana de Asociacio-
nes de Gestión Humana e 
que, agora, foi eleita para 
a presidência da WFPMA 
- World Federation of Pe-
ople Management Asso-
ciations, a primeira brasi-
leira e mulher a assumir 
esta função. Theunis en-
cerrou o CONALIFE di-
zendo: “Quando sabemos 
aonde queremos chegar, a 
nossa alma nos fortalece 
e sempre encontraremos 
o caminho, com sol ou 
com chuva, na luz ou na 
escuridão”.

Da esq. p/dir.: Marcelo Nóbrega (McDonald´s); Vânia de Faria (ABRH-SP); Leyla Nas-
cimento (WFPMA); Malu Nunes (Grupo Boticário); Lia Azevedo (Grupo Boticário); 
Renato Amendola (Grupo Boticário); Patricia Giácomo (RaiaDrogasil); Maria Fernanda 
Teixeira (Integrow); Elizabeth Leonetti (Adesione); Adriana Carvalho (ONU Mulheres); 
Teresa Franzini (CTO); Majô Campos (Atento); Maria José Tonelli (FGV-EAESP); Lua-
na Génot (ID_BR), com sua filha Alice no colo; Maria Susana de Souza (RaiaDrogasil); 
Theunis Marinho (ABRH-SP); e Lilian Guimarães (ABRH-SP).
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