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De 26 a 28 de abril, a ABRH-SE realizará o 9º CONORH – Congresso Nordestino de 
Recursos Humanos, com o tema Dignidade Humana – Moralidade democrática, 
meio ambiente e sustentabilidade. Esta não é a primeira vez que os sergipanos são 
anfitriões do evento. Em 1998, a segunda edição do CONORH, que roda pela região 
Nordeste, também ficou a cargo da entidade. À época, sua presidente era a 
consultora em desenvolvimento organizacional Sandra Coêlho, bióloga, pedagoga e 
pós-graduada em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela liderou a 
ABRH-SE de 1998 a 2000, voltando ao cargo em 2004, no qual permanece até 
dezembro. A escolha do tema tem tudo a ver com sua visão de mundo: seu 
currículo inclui formação holística de base pela Unipaz, rede internacional que tem 
como missão disseminar a cultura de paz por meio do desenvolvimento de uma 
nova consciência mundial. Nesta entrevista, Sandra conta como essa experiência 
influencia sua atuação e fala das expectativas em relação ao CONORH e à ABRH. 
 
ABRH – Não só no Brasil, mas em vários países, a dignidade humana está em 
xeque, por situações como exploração da mão-de-obra escrava e trabalho infantil. 
Onde começa o problema? 
 
SANDRA COÊLHO – Procurar saber onde começa ou de quem é a culpa não leva a 
resultados eficazes. Precisamos encontrar soluções e termos a atitude de fazer 
diferente, dar o exemplo, educar tendo como base os valores humanos – paz, 
amor, verdade, ação correta e não-violência – e despertar uma nova consciência, 
em que a liderança se exerça pelo exemplo, tendo a autogestão como o alicerce 
para a empresa-cidadã. 
 
ABRH – Quando se fala em moralidade democrática, qual é o foco dentro das 
empresas? 
 
SC – A empresa deve tratar seus clientes internos e externos com respeito, 
transparência e eqüidade e cumprir a legislação com relação a obrigações 
trabalhistas, tributárias, sociais e ambientais. Em resumo: ser uma empresa com 
todas as suas ações pautadas pela postura ética. 
 
ABRH – Você diz que os desafios na busca da sustentabilidade exigem 
transformações na missão, visão, estratégias e atuação das empresas. Quem deve 
começar e por onde? 
 
SC – A empresa reflete o comportamento do líder e é ele que vai dar o norte e 
influenciar toda cultura da empresa. Na sociedade, a revolução tem que ser através 
de um projeto educacional estruturado com diretrizes, focado na vocação, nas 
cadeias e nos arranjos e territórios produtivos.  
 
ABRH – O que levou a ABRH-SE a convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Carlos Ayres de Britto, para palestrar no CONORH? 
 
SC – O ministro é um cientista das letras, das leis e, em especial, da natureza 
humana. Ele é um misto de jurista, poeta e um exemplo de ser humano brilhante 
em todas as suas áreas de atuação. As instituições são feitas por homens e, assim 
sendo, o STF terá uma mensagem de erudição e exemplo de moralidade, de 
dignidade na pessoa de Carlos Britto. 
 
ABRH – E quanto ao palestrante internacional Del Pe, que falará sobre um novo 
modelo universal para lideranças de formadores de opinião? 



SC – O Del Pe é engenheiro, coach, mestre espiritual e autor do livro O Caminho do 
Sucesso à Realização (Qualitymark Editora). Ele é conhecedor dos múltiplos 
aspectos da consciência, da neurociência à espiritualidade, e vai oferecer uma 
grande oportunidade para os participantes ampliarem o conceito de consciência, 
analisando sua dimensão integral e sistêmica. 
 
ABRH – Como a formação pela Unipaz a influenciou? 
 
SC – Posso dizer que passei por um processo de autotransformação, que me ajudou 
a levar para as empresas e para a ABRH a visão holística que eu trabalhava 
somente em âmbito pessoal. 
 
ABRH – Quanto à vida associativa, quando ela teve início? 
 
SC – Na minha origem cearense, devendo-se ao exemplo de meu pai que, já na 
década de 1960, era dirigente de uma cooperativa de crédito. Na adolescência, 
atuei no Movimento Bandeirante, em agremiações estudantis, fui crescendo e 
mudando de Estado, de foco, de atividades, mas mantive a vocação para o trabalho 
associativo. Tenho formação em cooperativismo, o que me permite preparar 
gestores nessa área e obter um alto grau de realização. Os 17 anos na ABRH têm 
sido também uma constante fonte de desafio, prazer e dedicação. 
 
ABRH – Quais foram as grandes conquistas nesse período? 
 
SC – A ABRH-SE desenvolveu uma consciência sistêmica, implementou o modelo de 
governança, adquiriu mais visibilidade e representatividade, agregando muito valor 
a todos os que se tornam seus parceiros. 
 
ABRH – E as principais dificuldades? 
 
SC – Tratamos diferentes por igual. E não é só na ABRH que há essa dificuldade; é 
um modelo que hoje está presente em todos os segmentos da sociedade. No nosso 
caso, não há como privilegiar as pequenas seccionais de Estados menos 
desenvolvidos, que não conseguem atrair as empresas para patrocinarem sua 
gestão, fazendo da sustentabilidade o maior e mais perverso desafio. 
 
ABRH – Qual é o caminho para mudar essa situação? 
 
SC – Não é só uma questão de competências. Seria necessário desenvolvermos 
planos para patrocinadores globais para o Sistema Nacional ABRH e definirmos 
critérios de distribuição do patrocínio pelas seccionais, dando oportunidade a todos 
de se desenvolver e crescer com sustentabilidade. 
 
ABRH – A ABRH-SE está em processo de sucessão. Há como preservar a 
continuidade em mudança de mandato? 
 
SC – Eu acredito nisso, desde que se venha construindo um time e treinando o 
“sombra”. O processo se inicia no primeiro dia do mandato e não pára nem quando 
você entrega o cargo. Tem de haver sinergia, todos são igualmente importantes, 
não importa o cargo. Mas é fundamental que se cumpram os compromissos 
firmados. Quando isso não é feito, todo o time sai perdendo. 
 
ABRH – Qual é a palavra-chave da sucessão na ABRH-SE? 
 
SC – Comprometimento. Isso acontece quando o propósito de vida do gestor 
converge com a missão da instituição. Aí a gente desfruta da relação ganha-ganha. 
Há muitas formas de recompensa no voluntariado dentro da ABRH. Você faz parte 



de um sistema organizado e de uma marca forte, que lhe confere credibilidade. O 
mais importante são as relações de amizade duradouras que construímos nos 
quatro cantos do país. Para assumir a ABRH há que se ter essa visão, muita garra e 
brilho no olhar. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 mar. 2006. Empregos. Ce 6. 


