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Cronograma de palestras

PALESTRA: CARREIRA 4.0, COMO GERENCIAR A SUA
05 DE OUTUBRO | 18:30 

Palestrante: Martha Magalhães
Insights sobre o  conceito  de  gestão  de  carreira  no  século XXI,  
 consciência  do  que  o  mercado  de  trabalho demanda e como se
desenvolver para atendê-lo.

INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE
SETEMBRO

05 DE OUTUBRO | 19:30 
PALESTRA: LIÇÕES DA PANDEMIA: A IMPORTÂNCIA DA
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Há bastante tempo já se falava sobre estarmos vivendo na “era do
cliente”, com os consumidores sendo o centro e a prioridade de qualquer
empresa. Entretanto, as dificuldades enfrentadas pelos negócios durante
a pandemia neste ano levaram a grandes reflexões sobre este tema: como
criar uma experiência ao cliente em meio ao caos? Como trazer a
experiência de compra da loja física para o meio digital? Afinal, do que se
trata essa tal de “experiência do cliente”?

Palestrante: Amanda de Oliveira Chaguri

05 DE OUTUBRO | 19:30 
PALESTRA: ANTIFRAGILIDADE: A REINVENÇÃO DO
COMPORTAMENTO NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Fala-se em resiliência, mas este conceito pode não mais atender a
demanda provocada pelos novos momentos desafiadores que estamos
enfrentando. Compreender que mais do que não sermos mutilados por
situações estressantes é preciso aprender com tais momentos e criar a
partir deles. No contexto organizacional da atualidade é preciso estar a
frente da curva, é preciso ter pensamento disruptivo, e a atitude de
antifragilidade é essencial nesse processo, o que pode garantir uma
atuação exponencial frente  ao mercado volátil, incerto, complexo e
ambíguo.

Palestrante: Angela F de Lima Pizzaia

05 DE OUTUBRO | 20:30 
PALESTRA: CONSULTORIA EM PME´S

Insights sobre a vivência de consultoria em PME´s, e como os ouvintes
podem contribuir com sua formação para somar esforços na recuperação
econômica dessas empresas após a
 pandemia.

Palestrante: Janaína Gomes Ferraz

PALESTRA: NEGÓCIOS, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE: DESAFIOS
PARA O SÉCULO XXI

05 DE OUTUBRO | 21:30 

Palestrante: Lucas Lima
 Esta palestra traz uma reflexão sobre as distorções no sistema econômico  
atual ao gerar uma imensa desigualdade de renda e riqueza combinada com
excessos de produção em setores com alto impacto ambiental. A partir 
 dessas  observações,  a palestra irá propor uma discussão sobre a busca
por alternativas que superem o velho indicador de atividade  econômica,
PIB, tal qual como conhecemos, e sugere que pensemos a atividade
econômica de maneira mais equilibrada, considerando além da atividade 
 produtiva, os indicadores de bem estar humano e os limites ecológicos.



Cronograma de palestras

INSCREVA-SE

PALESTRA: IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS: COMO FUNCIONA
E O QUE É PRECISO SABER ANTES DE COMEÇAR

06 DE OUTUBRO | 18:30 

Palestrante: Jonas Vieira
Uma explicação sobre como funciona operacionalmente a
importação no Brasil e os principais cuidados para não ter
prejuízos na operação.

06 DE OUTUBRO | 19:30 
PALESTRA: CENÁRIOS EM UM MUNDO PÓS-PANDEMIA:
IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO E CARREIRA

Abordará os possíveis cenários do mundo do trabalho pós
pandemia, quais reflexos estão iminentes na gestão e nas
diversas carreiras.

Palestrante: Augusto Takerissa Nishimura

06 DE OUTUBRO | 19:30 
PALESTRA: INTELIGÊNCIA PARA O FUTURO: O MUNDO
NOVO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Abordará a inteligência emocional na formação profissional,
necessária para o novo mundo do trabalho pós pandemia

Palestrante: Nayara A. Lima Valois

06 DE OUTUBRO | 19:30 
PALESTRA: O QUE O MERCADO IMOBILIÁRIO ESPERA DO
NOVO PROFISSIONAL

Apresentará insights sobre as expectativas com relação aos
profissionais que atuam o mercado imobiliário, suas habilidades,
técnicas e ações para o futuro.

Palestrante: Paulo Gilberto Claudino

06 DE OUTUBRO | 20:30 
PALESTRA: INDÚSTRIA 4.0 - O QUE AINDA NÃO TE
CONTARAM

Abordagem sobre os conceitos que envolvem a Industria 4.0  e  
suas tecnologias, propondo ao expectador a reflexão sobre os
objetivos deste movimento e seu atual status, indo além da 
 abordagem comum sobre automação e tecnologia.

Palestrante: Alexandre Rocha Serpa

06 DE OUTUBRO | 21:30 
PALESTRA: A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO
MERCADO DE TRABALHO: DISCRIMINAÇÃO,
MANTERRUPTING, MANSPLAINING, BROPRIATING,
GASLIGHTING

Mesmo  estando  em  pleno  século  XXI,  o  patriarcado ainda é
muito enraizado na cultura machista que busca bloquear a
desenvoltura feminina no mundo dos negócios. É preciso
reconhecer esses vícios patriarcais tanto por mulheres quanto
por homens para redução (eliminação) do machismo que
provoca tantas violências.

Palestrante: Katia Bizan
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PALESTRA: MINDSET ÁGIL: NUNCA PRECISAMOS TANTO DELE!

07 DE OUTUBRO | 19:30 

Palestrante: Kleber Almeida Ramos de Jesus
O que é o mindset ágil? Será que isso é realmente novo?
Porque cada vez mais uma abordagem empírica e enxuta de
trabalho está se tornando indispensável as organizações e
profissionais do presente e do futuro.

07 DE OUTUBRO | 20:30 
PALESTRA: CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL

Será abordada os detalhes da reforma tributária incluindo a
abordagem sobre a situação de guerra, provocada pela
pandemia

Palestrante: Priscilla Silva  Silvestrin

07 DE OUTUBRO | 21:30 
PALESTRA: COMO VAMOS ENFRENTAR AS DIFICULDADES
LOGÍSTICAS PARA TRANSPORTAR 8 BILHÕES DE DOSES DE
VACINA?

A palestra vai descrever o cenário atual e o que as empresas
estão fazendo para se preparar

Palestrante: Jackson Campos

08 DE OUTUBRO | 18:30 
PALESTRA: LINKEDIN COMO FERRAMENTA PARA
CRESCIMENTO PROFISSIONAL

Apresentar a rede social, funcionalidades, resultados
conquistados dentro do LinkedIn por meio do Marketing pessoal,
como começar a utilizar e o que não fazer

Palestrante: Jonas Vieira

08 DE OUTUBRO | 18:30 
PALESTRA: EDUCAÇÃO CORPORATIVA: POR QUE E PARA
QUE?

Cada vez mais fala-se da necessidade de capacitar e treinar os
colaboradores. Nessa palestra nós vamos discutir porque a educação
corporativa é fundamental para o crescimento e expansão de negócio na
sociedade digital. Em tempos de home office, vamos apresentar algumas
estratégias possíveis para implementar a educação corporativa.

Palestrante: Carolina Schmitt Nunes

08 DE OUTUBRO | 19:30 
PALESTRA: PROTAGONISMO  NA  CARREIRA,  ATITUDES  
E  COMPETÊNCIAS  DO PROFISSIONAL DE SUCESSO

Trazer as atitudes e competências que as organizações
esperam dos novos talentos e dicas de como desenvolvê-las.

Palestrante: Nicole Sanches de Gandra Ribeiro

08 DE OUTUBRO | 20:30 
PALESTRA: 10 PASSOS PARA A EXPORTAÇÃO

A palestra tem a finalidade de mostrar um método para iniciar  a
exportar, evitando custos, riscos, amadorismo e frustações de
empresas que iniciam sem uma devida preparação.

Palestrante: Nicola Minervini


