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Integrando Consciência nas Pessoas
e nas Organizações

Nessa travessia buscamos integrar valores 
diversos, possibilitando ciclos de 

transformações para as pessoas, nas suas 
relações, tendo a tecnologia como 

suporte ou aporte na promoção e apoio  
ao desenvolvimento sustentável.



O CearáRH – Congresso de Gestão de Pessoas, acontece neste ano de 2021 em 
sua 8ª Edição, no período de 19 e 20 de outubro de 2021, com uma rica pro-
gramação a ser transmitida por meio de plataforma digital. Em sua mais recente 
edição, em 2020, contou com a participação de 900 pessoas, na condição de con-
gressista. Tendo em vista o elevado nível da sua matriz de programação, o evento 
hoje é realizado para o público do Ceará e de outros estados, possibilitando o in-
gresso de pessoas fora do Brasil, por ser online, tornando o CearáRH o maior con-
gresso do segmento de gestão de pessoas do norte e nordeste, na versão on-line, 
proporcionando significativos avanços econômicos ao Estado do Ceará. Congrega 
profissionais, empresários, entidades de representação de classe e afins, bem co-
mo estudantes das áreas de gestão de pessoas, gerando uma janela de oportuni-

dades para a preparação do jovem para acesso ao primeiro emprego.

REALIZAÇÃO



Neste momento de pandemia o mundo se volta para a 
importância da humanização, da reaprendizagem colhida a 
partir de tantos momentos difíceis que apresentaram novas 
competências para o novo mundo que nasce e principalmente 
do relacionamento interpessoal para o bem coletivo, que 
mostra que esta metamorfose tem várias faces.

O homem e a sociedade devem repensar os seus limites e suas 
forças vitais, ao passo que precisamos ser ainda mais humanos.

A tecnologia de nada adiantará se não existirem pessoas para 
operacionalizar ou liderar.

Estamos vendo o colapso das economias frente às grandes 
mudanças no mundo moderno das organizações, uma busca 
incessante por transformações comportamentais, o que nos 
remete a uma nova forma de pensar, uma remodelagem do 
mindset, na construção de um novo ser para um mundo: volátil, 
incerto, complexo e ambíguo.

UMA METAMORFOSE HUMANA
O MUNDO DIVERSO



Promover a disseminação de informações atualizadas 
na área de desenvolvimento de pessoas, 
sustentabilidade, inclusão social, inovação, criatividade 
e diversidade, como forma de capacitar os profissionais 
e estudantes atuantes na área de Recursos Humanos.

• Propiciar aos 184 municípios cearenses informações 
científicas e de mercado, pesquisas, censos, 
experiências de casos exitosos e ações que despertem 
para o empreendedorismo;

• Contribuir de forma efetiva para sustentabilidade e 
desenvolvimento de novos negócios, que proporcionem 
avanços econômicos significativos ao Estado do Ceará;

• Implementar ações que estimulem a inclusão social 
primando pela diversidade;

• Disseminar as boas práticas de gestão de Recursos 
Humanos junto aos profissionais atuantes nas grandes, 
médias, pequenas e microempresas no Ceará e de 
outros estados do país.

OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO

• Associados

• Empresários

• Gestores de empresa privada

• Gestores de empresas publicas

• Gestores do terceiro Setor

• Profissionais de RH

• Professores

• Estudantes
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A ABRH-CE - Associação Brasileira de Recursos 
Humanos Seccional Ceará, entidade não governa-
mental sem fins lucrativos, atua no Estado do 
Ceará desde 1989, se destacando como Asso-
ciação que auxilia no desempenho de profission-
ais atuantes na gestão de pessoas, gestores de re-
cursos humanos, consultorias, órgãos públicos e 
parceiros que atuam no mercado de trabalho. 
Suas ações são guiadas por princípios definidos 
pelo Sistemas ABRH Brasil que integra 23 seccio-
nais, gerando informações, networking e conheci-
mento, desenvolvendo e integrando pessoas e or-
ganizações.

Promover a integração e a transformação da 
sociedade cearense, por meio de ações que 
desenvolvam pessoas e organizações inclusiv-
as, produtivas e humanizadas.

•Respeito à dignidade das pessoas
•Desenvolvimento da cidadania
•Postura legal, ética e apartidária
•Excelência nas ações
•Austeridade e crescimento sustentado



Edição 2019 • Shopping Riomar Fortaleza

• 35 stands
• 45 palestras
• 61 palestrantes
• 1.400 participantes
• Mais de 5.000 visitantes



Edição 2020 • Online



2013 800
14 E 15 DE MARÇO
FÁBICA DE NEGÓCIOS

2014 911
14 E 15 DE ABRIL
FÁBICA DE NEGÓCIOS

2015 1.048
14 E 15 DE ABRIL
FÁBICA DE NEGÓCIOS

2017
27 E 2 DE SETEMBRO
SHOPPING RIOMAR FORTALEZA

1.345

2018 1.385
21 E 22 DE SETEMBRO
SHOPPING RIOMAR FORTALEZA

2019 1.400
21 E 22 DE SETEMBRO
SHOPPING RIOMAR FORTALEZA



SUA MARCA NO MAIOR
CONGRESSO DE GESTÃO
DE PESSOAS DO NORTE
E NORDESTE

Junte-se a nós!
Seja um Patrocinador.
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85. 99701.6771 85. 99406.8980
ceararh@abrh-ce.org.br
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Realização Patrocínio
AVANÇANDO
JUNTOS,
O TRABALHO
NÃO PARA


