Salas de Networking - Agenda
27/10 - Terça-Feira
HORÁRIO

PROMOTOR

PALESTRA

DESCRIÇÃO

15h
16h

A tecnologia como agente de sucesso nas
operações logísticas

Juliano Maia, fala ao vivo, sobre: A tecnologia como agente de sucesso nas
operações logísticas em um cenário de constantes mudanças

16h30
17h30

Por dentro dos projetos de implantação da
LGPD

Palestra ao vivo com Fabio Szescsik, Gerente Sênior de Cyber Security na KPMG,
que trará o tema: Por dentro dos projetos de implantação da LGPD

16h
16h40

Uma visão prática sobre a Transformação
Digital

Luis Lobão traz ao vivo o tema, Uma visão prática sobre a Transformação Digital

16h
16h40

O novo perfil do profissional do Agro

Stephano Dedini, Gerente Executivo da Divisão de Agronegócio da Michael Page
fala sobre: O agro costumava ser visto como um setor tradicional. Por essa razão,
não era uma escolha natural por parte dos jovens profissionais que não vinham de
regiões já ligadas à cadeia do agronegócio. Isso tem mudado cada vez mais, tanto
pela profissionalização das empresas quanto pelo crescimento das agrotechs.
Essa é uma perspectiva promissora para o agronegócio no Brasil em termos de
capital humano e para o sucesso das empresas no médio e longo prazos, com o
Brasil como pioneiro do setor e da produção de alimentos no mundo.

17h
17h30

As características do mercado executivo
fora do eixo Rio-São Paulo

Roberto Picino, Diretor Executivo PageGroup, responsável pelas operações
regionais, e Humberto Wahrhaftig, Diretor PageGroup responsável pela operação
Sul, falam ao vivo sobre, As características do mercado executivo fora do eixo
Rio-São Paulo.

17h
18h

“Ask me anything” com Claudio Martinelli e
Roberto Rebouças

Você está convidado para uma live, mas não é qualquer live, nesta sessão
Claudio Martinelli e Roberto Rebouças, diretores com mais de 10 anos de
experiência na área de Segurança da Informação, irão responder às dúvidas e
incertezas sobre segurança digital. Segurança não é produto, é solução para ser
vista sob vários aspectos e camadas dentro das empresas. Fique por dentro em
um um bate-papo descontraído sobre cibersegurança. Junte-se a nós e prepare
suas perguntas!

17h
18h

CRM & Máquina de Vendas - Transformando
o novo normal em Oportunidades

Luis Gilmar Holdefer fala ao vivo sobre CRM & Máquina de Vendas Transformando o novo normal em Oportunidades

17h
18h

Inovação na prática em sua empresa:
perguntas e respostas

Tenha a oportunidade de conversar com Francisco Milagres após a palestra sobre
questões práticas e faça sua pergunta diretamente ao palestrante. Conheça mais
dos cases da Mirach e da atuação de Francisco Milagres na OpenExO, plataforma
global de inovação fundada por Salim Ismail.

18h
19h

Desafios da Gestão com Ricardo Titericz

Ricardo Titericz, Finanças Estratégicas & Coaching fala sobres os Desafios da
Gestão

Governaça em suas mãos

O Comitê Coordenador Capítulo SC do IBGC, traz ao vivo, a incorporação de boas
práticas de governança é um caminho seguro para que empresas de diferentes
portes e perfis trilhem o seu crescimento. E ainda que se questione sua eficácia, a
maioria dessas empresas pratica o que se chama de “Governança Espontânea” e, não
necessariamente, identificam seus benefícios. Trata-se de um importante instrumento
para compreender, questionar e aprimorar os processos e condutas das organizações.

18h
19h

28/10 - Quarta-Feira
HORÁRIO

PROMOTOR

PALESTRA

DESCRIÇÃO

15h
16h

Como a tecnologia pode agregar serviços
de valor

Eduardo Neubern, traz ao vivo o tema Como a tecnologia pode agregar serviços
de valor para o seu negócio

15h
15h30

A evolução do mercado de profissionais
Terceiros e Temporários no Brasil

Maíra Campos, Diretora da Page Interim fala ao vivo sobre: A evolução do
mercado de profissionais Terceiros e Temporários no Brasil

Como aplicar tecnologias inteligentes para
o seu negócio

Henrique Fernandez fala ao vivo sobre Como aplicar tecnologias inteligentes para
o seu negócio

Entendendo as novas plataformas de
serviços financeiros (open banking)

Thiago Rolli, Sócio-Diretor de Consulting Financial Services na KPMG fala ao
vivo, sobre o tema: Entendendo as novas plataformas de serviços financeiros
impulsionados pela abertura desse mercado (open banking)

Uma Jornada 4.0 com MES, IoT e
Inteligência Artificial

Marcelo Pinto fala ao vivo sobre o tema: Uma Jornada 4.0 com MES, IoT e
Inteligência Artificial

17h
17h30

As competências atuais do C-Level e
Conselheiros

Fernanda Amorim, Partner Page Executive, Rafael Meneses, Partner Page
Executive e Humberto Wahrhaftig, Diretor PageGroup, falam ao vivo sobre o
tema: As competências atuais do C-Level e Conselheiros

17h30
18h30

Benefícios (e desafios) da Governança da
Empresa Familiar

Em palestra ao vivo, Gino Oyamada fala sobre os Benefícios (e desafios) da
Governança da Empresa Familiar

16h
17h
16h30
17h30
17h
18h

19h
20h

Escolha seu futuro: um bate papo com
Francisco Milagres

18h
19h

Governaça em suas mãos

Francisco Milagres é um dos embaixadores da OpenExO e trabalha diretamente
com Salim Ismail e, logo após sua palestra, estará disponível para um bate papo
para responder suas dúvidas e para discutirem em profundidade como estes
temas estão sendo aplicados no Brasil.
O Comitê Coordenador Capítulo SC do IBGC, traz ao vivo, a incorporação de boas
práticas de governança é um caminho seguro para que empresas de diferentes
portes e perfis trilhem o seu crescimento. E ainda que se questione sua eficácia, a
maioria dessas empresas pratica o que se chama de “Governança Espontânea” e, não
necessariamente, identificam seus benefícios. Trata-se de um importante instrumento
para compreender, questionar e aprimorar os processos e condutas das organizações.

Salas de Networking - Agenda
29/10 - Quinta-Feira
HORÁRIO

14h30
15h30
15h
16h
16h
16h30

PROMOTOR

PALESTRA

DESCRIÇÃO

Acelerando o processo de inovação
(startups)

Gilberto Leite, Head de CS e GTM na Leap - KPMG & Distrito discorre, ao vivo,
sobre o tema: Acelerando o processo de inovação do seu modelo negócio com a
participação de startups

O Varejo na era Omni 2.0

Edson Garcia fala em palestra ao vivo, sobre: O Varejo na era Omni 2.0:
Escalonando as novas jornadas do consumidor dentro das lojas

O novo perfil do CFO

Thiago Gaudencio e Heloisa Villibor (Associate Partners, Page Executive), ao vivo,
falam sobre: O novo perfil do CFO.

