
Transformação Transformada.
CLIQUE AQUI E 

PARTICIPE

Como será o amanhã?
Líderes de RH e comunicação

falam sobre o futuro do trabalho.

26 de maio de 2020, 
das 10h às 11h

A United Minds convida você para 
o primeiro webinar da série 
“Transformação Transformada”. 
Afinal, como será o amanhã? 

Claudia Dias
Gerente Sênior de 
Comunicação da 
Novartis Pharma

Patrícia Quirico
Coimbra
VP de Capital 
Humano, 
Administrativo e 
Sustentabilidade da 
SulAmérica Seguros

Ana Marcia Lopes
VP de RH, 
Responsabilidade 
Social e Ouvidoria da 
Atento.

Rodolfo Araújo
VP Latam da 
United Minds

O que muda nas 
corporações? 

Que novas 
habilidades serão 
exigidas dos líderes? 

Como as empresas 
estão planejando a 
retomada? 

Qual é a visão das 
empresas em relação 
ao futuro?

Para participar Para perguntar Para convidar Para divulgar

Qualquer pessoa pode 
participar. Não precisa 
ter o aplicativo Teams.

Basta clicar no link 
abaixo e entrar na sala. 

Suas perguntas podem 
ser enviadas 

antecipadamente. 
Basta clicar no link 
abaixo e deixar sua 
pergunta na sala. 

Você pode chamar 
amigas/os para esse 

encontro. Ele é aberto. 
Basta compartilhar o 

link abaixo e convidar. 

Você pode divulgar 
este evento em suas 

redes sociais. Fácil. Só 
escrever um post e 
usar o link abaixo.

https://bit.ly/3bDOuDi

Uma conversa sobre o amanhã.
Participe e fique por dentro do que há de mais atual no 

mundo das grandes marcas empregadoras.

CLIQUE AQUI E PARTICIPE

26/05 (terça-feira)
Das 10h às 11h

Este webinar será um encontro aberto. Participe. 

Quer mandar perguntas, tirar dúvidas ou até sugerir novos painelistas? Escreva para 
falecom@webershandwick.com

Líderes de comunicação e de 
recursos humanos de grandes 
empresas irão discutir o impacto da 
pandemia nas relações e ambientes 
de trabalho a partir da retomada de 
colaboradores ao espaço físico e/ou 
digital das empresas. 

https://unitedmindsglobal.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZiZWEyYTMtMDkzNy00ZjUyLWI4ZjctZGVkMzViYzVkOGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d026e4c1-5892-497a-b9da-ee493c9f0364%22%2c%22Oid%22%3a%22f4299e04-38b8-46c5-b1b7-1c35c3a58b90%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZiZWEyYTMtMDkzNy00ZjUyLWI4ZjctZGVkMzViYzVkOGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d026e4c1-5892-497a-b9da-ee493c9f0364%22%2c%22Oid%22%3a%22f4299e04-38b8-46c5-b1b7-1c35c3a58b90%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZiZWEyYTMtMDkzNy00ZjUyLWI4ZjctZGVkMzViYzVkOGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d026e4c1-5892-497a-b9da-ee493c9f0364%22%2c%22Oid%22%3a%22f4299e04-38b8-46c5-b1b7-1c35c3a58b90%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://www.linkedin.com/in/patr%C3%ADcia-coimbra-aa511023/
https://www.linkedin.com/in/rodolfoaraujo1/
https://www.linkedin.com/in/claudiaservulo/
https://www.linkedin.com/in/ana-marcia-lopes/
mailto:falecom@webershandwick.com
https://unitedmindsglobal.com/
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