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AGENDE-SE E PARTICIPE!

17 de maio de 2019
08h30 às 12h00
SINDICAMP
Rua Adalberto Panzan, 92 – TIC – Campinas/SP

Confirmação:
(19) 3781-6200  /  sindicamp@sindicamp.org.br

3º Evento do
PROGRAMA INOVAÇÃO,
ESTRATÉGIA E GESTÃO
EMPRESARIAL

O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região – SINDICAMP, 

tem a honra de convidá-los para participar do terceiro evento de 2019, do Programa Ino-

vação Estratégia e Gestão Empresarial, que traz o painel RH ESTRATÉGICO.

As mudanças cada vez mais aceleradas no mercado tem exigido por parte dos empresá-

rios e executivos um enfoque diferenciado para a Gestão de Pessoas.

A empresa com pessoal capacitado, alinhado com seus objetivos e foco nos resultados, 

passa a ganhar visibilidade no mercado, trabalha melhor com a tecnologia e toma deci-

sões mais rápidas e efetivas tornando-se consequentemente mais competitiva.

Venha participar do Programa Inovação Estratégica e Gestão Empresarial que terá como 

tema: RH Estratégico e performance organizacional.

REALIZAÇÃO APOIO ORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO BRONZE

PATROCÍNIO OURO

CONVIDAM PARA

RH ESTRATÉGICO
Como o RH Estratégico pode 
colaborar com a empresa

PROGRAMAÇÃO

08h30
Recepção e Credenciamento (café da manhã)

09h00 – 09h30
Abertura com o Presidente do 
Sindicamp – José Alberto Panzan

09h30 – 10h10
Roberto Carlos Silva,
Engenheiro, mestrando em Educação 
Matemática com MBA em Gestão pela 
FGV, e especialização em Qualidade pela 
UNICAMP, professor universitário nos cursos de 
Engenharia e Administração; desde 2004 vem 
desenvolvendo projetos através de empresa 
própria e em parcerias, para organizações de 
todos os portes nas áreas de Gestão Empresarial.

10h10 – 10h50
Ricardo Vieira Santos,
Advogado e Contabilista, com 45 anos de 
experiência empresarial, como executivo 
comercial, financeiro e de recursos humanos. 
Trabalhou 37 anos no Grupo Mercedes-Benz 
em diversas áreas. Atualmente “advisor” em 
três empresas de diferentes segmentos, 
consultor em projetos de desenvolvimento 
de negócios, reorganização 
empresarial e operações de M&A.

10h50 – 11h20
Debate

11h20 – 11h30
Encerramento


