
 
 

Como o Coronavírus Covid-19 levou a uma das maiores transformações de todos os 
tempos na gestão da força de trabalho 

 
 
 

Palestrantes Confirmados 
 

 
● Rodilson Silva , Head of Digital, W6connect 
● Marco Aurélio de Castro, Chief Human Resources Officer (CHRO), Volkswagen Financial Services Brasil 
● Alexandre Campos de Souza , Chief Human Resources Officer (CHRO), AXA Brasil 
● Salim Khouri, Head of Talent LATAM , Ford Motor Company 
● Gabriela Fernandes , HR Director LATAM, Nokia 
● Vladimir Alves, Diversity & Inclusion Manager Latam, John Deere 
● Amilton Rocha , Head of Latin America Human Resources, APM Terminals / Head of Employee Relations LAM, 

A.P. Moller-Maersk  
● Maria Fernanda de Pauli, Head of HR LATAM, Agfa 
● Jose Daniello , Chief People Officer (CPO), Alpargatas S.A. 
● Levi Souza , Vice President of Human Resources - Latin America , CEVA Logistics 
● Mardely Vega Ruiz , Vice-Presidente-Human Resources for Latin América, Sodexo 
● Gustavo Almeida , Vice President Human Resources Latin America , Alstom 
● Juan Carlos Tovar, Head Human Resources Operations Latam, Syngenta 
● Adriana Alencar, HR Vice President, Mosaic Fertilizantes 
● Patricia Monteiro Araujo , Head of HR Brasil, Mercado Livre 
● Alessandra Costa Morrison, Human Resources Director , Kimberly-Clark 
● Jason Ward , VP de Pessoas e Clientes, Azul Linhas Aéreas 
● Lucimara Ferreira , Head of Diversity and Inclusion , BNP Paribas 
● Claudia Meirelles , Head of HR , Itaúsa Investimentos S.A. 
● Raquel Andrade , Head of Attraction and Development, Itaú Unibanco 
● Luciane Moda, LATAM Organizational Design and Change Strategist Director, Medtronic 
● Argentino Oliveira Neto , Diretor de Gente e Gestão, Suzano S.A. 
● Fernando Medina , CEO , Luandre RH 
● Cassio Politi, Gestor de Conteúdo , SuaTV 
● José Caires , Human Resources Director , InterCement 

 



 
Agenda 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
09.45   Boas-Vindas da Organização  

 

 
 
Loran Mariano  
Managing Director  
W6connect 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
09.50   Abertura da Conferência pelo Mestre de Cerimônias  

 

 
 
Rodilson Silva  
Head of Digital 
W6connect 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

MEGATENDÊNCIAS EM RH 
 

09.55   Painel de Discussão - Estudos de Casos - Azul Linhas Aéreas - Kimberly-Clark - Syngenta 
RH Pós Covid-19: Como esta Transformação Afetou o Local de Trabalho, Você, Sua Equipe e sua Organização? 
 

● Como a pandemia impactou na prática líderes, funcionários e profissionais de RH 
● Como responderam inicialmente ao impacto da pandemia? 
● Lições do Covid-19 além da gestão da crise - como está o “novo normal” de trabalho evoluindo dentro das organizações?  
● A força da cultura para manter o engajamento 
● Como apoiar os líderes na gestão de pessoas à distância 
● O papel essencial do RH, como parceiro do negócio, nessa pandemia 
● Quais as megatendências em RH nos próximos 12 a 24 meses que moldarão a nova forma de gestão do trabalho? 

 
Moderador: 

 

 
 
Rodilson Silva  
Head of Digital 
W6connect 
 

 
Palestrantes: 



 
Jason Ward 
VP de 
Pessoas e 
Clientes 
Azul Linhas 
Aéreas 

Alessandra 
Costa 
Morrison 
Human 
Resources 
Director 
Kimberly-
Clark 

Juan Carlos 
Tovar  
Head Human 
Resources 
Operations 
Latam 
Syngenta 

Gabriela 
Fernandes 
HR Director 
LATAM 
Nokia 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

STREAM A 
 

ESTRATÉGIA E MODELOS DE NEGÓCIOS 
PÓS COVID-19 

 
10.40    Abertura do Stream A 

STREAM B 
 

PRÁTICAS INOVADORAS DE RH  
PÓS COVID-19 

 
10.40   Abertura do Stream B 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

ESTRATÉGIAS PARA ENGAJAMENTO DOS SEUS 
FUNCIONÁRIOS 

 
10.45    Apresentação - Estudo de Caso -Volkswagen 
Financial Services Brasil 
#Movidosagente - O que Volkswagen Financial 
Services Brasil está Fazendo para Manter o 
Engajamento de seu Time: Pré, Durante e Pós 
Covid19 
Uma transformação cultural em curso 
 

● Uma pedra ou um acelerador no caminho? Como 
lidamos com a situação? 

● O papel de RH para o negócio: Pessoas, clientes 
e resultados – tudo anda junto 

● As lições aprendidas “on the road” 
 

 

Marco Aurélio de 
Castro 
Chief Human Resources 
Officer (CHRO) 
Volkswagen Financial 
Services Brasil 

 
 

  PRÁTICAS INOVADORAS EM RH 
 
 
10.45  Apresentação - Estudo de Caso - Ford Motor 
Company 
Inovações do Dia a Dia em RH 
Como RH precisa ser cada vez mais estratégico e inovar 
suas práticas - para gerar novas experiências e 
acompanhar a necessária transformação e adaptação das 
organizações num mundo em constante mudança  
 

● Transformações no mundo organizacional 
● As mudanças na indústria automobilística 
● Inovação incremental x disruptiva 
● Transformação cultural através de geração de 

novas experiências 
● Novas experiências: 20 exemplos de inovações 

incrementais no RH da Ford Motor Company 
● O futuro de RH – Principais tendências do 

mercado 

 

 
Salim Khouri 
Head of Talent LATAM 
Ford Motor Company 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  
11.20   Intervalo 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

ESTRATÉGIAS PARA ENGAJAMENTO DOS SEUS 
FUNCIONÁRIOS 

 
11.40   Apresentação - Estudo de Caso - Agfa 
Juntos Apesar de Distantes - Iniciativas de 
Engajamento para Manter os Colaboradores 
Conectados Durante e Após o Lockdown 
Garantindo funcionários altamente produtivos, 
empenhados, colaborativos, e que maximizam 
performance e lucratividade 
 

● Criando um ambiente de alta confiança adentro 
de sua equipe  

● Gerenciando expectativas e aspirações de várias 
gerações através de comunicação eficaz, 
constante e transparente 

● Personalizando o local de trabalho: Oferecendo 
horários de trabalho mais flexíveis, novas 
estruturas de remuneração, planos de 
crescimento estruturados, ferramentas de 
reconhecimento e uma maior conexão pessoal de 
modo a criar um local de trabalho inclusivo e 
aumentar a lealdade dos funcionários 

● Alinhando as metas da organização às metas e 
aspirações pessoais dos funcionários 

● Lições da pandemia global 

 

 
Maria Fernanda de 
Pauli 
Head of HR LATAM 
Agfa 

 

  TENDÊNCIAS EM RECRUITMENT & SOURCING DE 
TALENTO 

 
11.40  Apresentação - Estudo de Caso  
A Nova Realidade do R&S Pós-Covid e Como se 
Adaptar a essas Mudanças 

 
● Quais as principais tendências para o novo R&S 

pós-covid? 
● O que muda na atratividade dos candidatos? 
● Quais competências serão mais e menos exigidas 

diante deste novo cenário? 
 

 

Fernando Medina 
CEO 
Luandre RH 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTEÚDO DA COMUNICAÇÃO 
 
12.15   Apresentação - Estudo de Caso  
5 Desafios na Comunicação Interna e Como 
Contorná-los por Meio do Conteúdo 
 

  METODOLOGIAS ÁGEIS EM RH 
 

12.15  Apresentação - Estudo de Caso - Mosaic Brasil 
RH Ágil: Aplicação Prática de Metodologias Ágeis 
em RH 

● RH Fértil: semeando a agilidade no RH 



● O perigo do conteúdo nota 5 
● Entendendo o que o público interno quer 
● Sim, conteúdo visual importa 
● Cinco propósitos do conteúdo interno 
● TV corporativa: quando e como usar   

 

 

 
 
Cassio Politi 
Gestor de Conteúdo 
SuaTV 

 
 

● A jornada da Mosaic Fertilizantes na 
implementação da metodologia Ágil no RH. 

● Ideias de como implementar metodologia Ágil 
gradualmente no RH (exemplos práticos) 

● Depoimentos de vivenciadores sobre a 
experimentação do RH Ágil 

 

 
 
Adriana Alencar 
HR Vice President 
Mosaic Fertilizantes 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
12.50   Intervalo para Almoço 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

DIVERSIDADE E INCLUSÃO (D&I)   
 
14.00   Apresentação - Estudo de Caso - BNP Paribas 
Diversidade e Inclusão - Novo Mundo, Novas 
Regras? 
Onde o D&I se encaixa no mundo pós-pandémico para 
acelerar competitividade, resultados e entrega dos 
principais objetivos de negócios 
 

● Diversidade & Inclusão nas empresas europeias, 
nomeadamente francesas 

● Recursos Humanos e Diversidade & Inclusão - a 
importância de caminharem juntos na mesma 
plataforma 

● Grupos de Afinidade como gerar parcerias para 
a inclusão 

● Engajamento interno e externo: Funcionários, 
empresas e causas 

 

 
Lucimara Ferreira 
Head of Diversity and 
Inclusion 
BNP Paribas 

 

  AVANÇOS EM TELETRABALHO  
 

14.00  Apresentação - Estudo de Caso - Alpargatas S.A. 
Home Office - Estratégias Bem-Sucedidas para o 
Trabalho Remoto 
Construindo experiências online inesquecíveis para a 
jornada do colaborador 
 

● Comunicação clara e eficiente 
● Estratégias para o gerenciamento de tempo e 

bem-estar - como equilibrar a mecânica de 
trabalhar em casa com as implicações 

● emocionais de gerenciar trabalho e vida pessoal 
 

 

 
Jose Daniello  
Chief People Officer 
Alpargatas S.A. 

 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 



  
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  

  
14.35   Apresentação - Estudo de Caso - Sodexo 
Foco em Desenvolvimento em Tempos 
Desafiadores 
Estratégias de liderança de RH em um mundo VUCA 
(Volátil, Incerto, Complexo/”Covid” e 
Ambíguo) 

 
● Programas de mentoring 
● Programa de desenvolvimento da liderança 

 

 

 
Mardely Vega Ruiz 
Vice-Presidente-Human 
Resources for Latin América 
Sodexo 

 

  FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
14.35  Apresentação - Estudo de Caso 
Liderança de Pessoas em Tempos de Covid-19 

 

 
Patricia Monteiro Araújo 
Head of HR Brasil 
Mercado Livre 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
15.10   Intervalo 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PLANOS DE RETORNO AO TRABALHO  
 
15.30   Apresentação - Estudo de Caso - Suzano 
Criando Estratégias para o que Vem a Seguir: 
Como Novos Modelos de um RH Ágil Pode Auxiliar 
no Novo Normal 
 

● COVID 19 catalisando um cenário de 
transformação nas organização que o mundo já 
aguardava 

● Transformação digital com um futuro mais 
humano 

● Criação de células multidisciplinares para 
atender um mercado de incertezas, com o 
colaborador no centro 

● Ações para conectar os funcionários com 
propósito no plano de retorno 

  ANALÍTICA APLICADA A RH   
 

15.30   Apresentação - Estudo de Caso  
Implementação Prática de People Analytics 
Usando analítica para melhores decisões e resultados da 
força de trabalho durante e depois da crise 
 

● Como e onde aplicar People Analytics 
● Programas de retenção, desempenho, 

recrutamento,desenvolvimento de funcionários, 
planejamento da força 
de trabalho, engajamento de funcionários e 
remuneração e 
Incentivo, …durante e depois do lockdown 

● Alinhando dados e iniciativas de RH às metas 
estratégicas da organização, e examinando 
correlações entre iniciativas e metas 
estratégicas 

● Quais os maiores desafios e oportunidades de 
People Analytics durante a crise pandémica? 

● Passos cruciais para a construção e 
implementação de um modelo de People 
Analytics de sucesso 

 



 

 
 
Argentino Oliveira Neto  
Diretor de Gente e Gestão 
Suzano S.A. 

 

 
 
Levi Souza 
Vice President of Human 
Resources - Latin America 
CEVA Logistics 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A FUNÇÃO PRESENTE DE RH 
 

16.05  Apresentação 
O Papel Fundamental de Recursos Humanos e Relações do Trabalho nas Demandas Prementes da Atual Situação 
Haverá, com certeza mudanças em nossas interações com colaboradores, clientes e demais stakeholders. Entretando, além de 
olhar para o futuro, precisamos focar no momento presente com foco em: 
 

● Proteger as pessoas (física, mental e profissionalmente) 
● Atender nossos clientes (manter a cadeia de suprimentos ativa) 
● Proteger o negócio (manter o negócio sustentável em curto e longo prazo) 

 

 

Amilton Rocha 
Head of Latin America 
Human Resources 
APM Terminals  
Head of Employee Relations 
LAM 
A.P. Moller - Maersk 

 
O FUTURO DA FUNÇÃO DE RH 

 
16.40  Painel de Discussão - Estudos de Casos - Alstom, Itaúsa Investimentos SA, Intercement 
Reimaginando a Função de RH do Futuro 
Como este período crítico se tornou a grande oportunidade para redefinir negócios, transformar a cultura organizacional, e 
promover RH como o crucial agente facilitador do processo 
 

● O papel de RH em definir e implementar estratégias para ultrapassar os desafios emergentes do Covid-19, e na facilitação 
de todo o processo de transformação /redefinição da estratégia interna 

● Como mudou a forma como RH pode agora influenciar os negócios em geral - avaliar e contribuir para uma resposta mais 
ampla que incorpore a missão, os valores e o impacto social da sua organização? 

● Como promoveu o crescente envolvimento de RH na criação de uma cultura organizacional que maximiza a inovação, 
desempenho, aprendizagem, diversidade, crescimento colaborativo e uma visão compartilhada de sucesso? 

● Quais os desafios atuais, prioridades ao olhar para o futuro, planos postos em prática e resultados até a data? 
 
Moderador: 



 

 
 
Rodilson Silva  
Head of Digital 
W6connect 
 

 
Palestrantes: 
 

Alexandre 
Campos de 
Souza 
Chief 
Human 
Resources 
Officer 
(CHRO) 
AXA Brasil 
 

Gustavo 
Almeida 
Vice 
President 
Human 
Resources 
Latin 
America 
Alstom 

Claudia 
Meirelles 
Head of HR 
Itaúsa 
Investimentos 
SA 

José Caires 
Human 
Resources 
Director  
InterCement 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SORTEIO DE UM INGRESSO 
HUMAN RESOURCES SUMMIT BRAZIL 2021 

 
17.25   Sorteio de Um Ingresso Gratuito para o Human Resources Summit Brazil 2021 (HSB 2021) 
Fique connosco até ao fim - este ingresso pode ser seu! 
 

 

 
 
Loran Mariano  
Managing Director  
W6connect 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
17.30   Fecho da Conferência pelo Mestre de Cerimônias  

 

 
 
Rodilson Silva  
Head of Digital 
W6connect 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
17.35   Encerramento da Conferência 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 


