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DIRETORIA EXECUTIVA



CONSELHO DELIBERATIVO
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CONSELHO fiscal



CONSELHO consultivo



PROPOSTAS
RELACIONAMENTO SUSTENTÁVEL



RELACIONAMENTO COM O ASSOCIADO

a. Ampliar a utilização dos canais de comunicação com associados e comunidade em geral (mailing, café com a gente, WhatsApp, 

redes sociais,  informativo mensal);

b.Ampliar o número de associados com ações específicas em conjunto com o corpo de diretores dainstituição;

c.Ampliar o portfólio de eventos ao associado, com metas especificas de participantes, patrocinadores e etc.;

d.Promover as ações de responsabilidade social que fomentam a  capacitação e inclusão de profissionais no mercado de trabalho.



RELACIONAMENTO COM PARCEIROS

a. Ampliar o número de parceiros de gestão;

b.Promover as ações de responsabilidade social, fortalecendo  o relacionamento e  parcerias com instituições de capacitação e  inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho;

c.Envolver-se em ações de responsabilidade social que fomentam a  capacitação e inclusão de profissionais no mercado de

trabalho.

d.Ampliar as parcerias que possam criar um movimento convergente com os propósitos da ABRH BA, proporcionando uma 

gestão profissional de ações de crescimento da entidade.



RELACIONAMENTO COM VOLUNTÁRIOS

a. Ampliar o número de voluntários atuantes, implementando a gestão do voluntariado, assim como a meritocracia nos projetos 

desenvolvidos, criando um sistema de alinhamento com o plano de ação que permita um reconhecimento formal do voluntário;

b.Promover maior interação entre o grupo de voluntários com atividades de integração e busca por um trabalho de equipe coesa e 

eficiente;

c.Engajar o voluntário em eventos de palestras gratuitas ao associado.
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PROJETOS

a. Ampliar a gestão por processos da ABRH-BA, introduzindo o modelo de documentação de projetos, criando assim as memórias e os 

registros documentais;

b.Implementar o modelo Canvas para construção de eventos;

c.Profissionalizar a gestão administrativa, com melhorias na área de pessoas, financeira e comercial;

d.Resgatar o seminário de Consciência organizacional.



PESSOAS

a. Melhorar a gestão de pessoas no administrativo da ABRH - BA;

b.Criar plano de desenvolvimento para as colaboradoras;

c.Preparar backups de pessoas da ABRH-BA.




