6 a 8 de agosto de 2018

Centro de Convenções da Bolsa do Rio - Rio de Janeiro

Programação
06/08
14h30
Abertura
15h30
O que se espera da Quarta Revolução Industrial
Palestrante: Ronaldo Fragoso
A Quarta Revolução Industrial afeta toda a sociedade,
estabelecendo novas relações. Para o profissional de
Administração, é necessário participar deste momento histórico.
16h30
A reinvenção da Administração
É ingenuidade crer que sistemas produtivos se adaptarão naturalmente ao mundo digital. A forma como
processos tecnológicos serão interpretados e usados
determinará o futuro das organizações.
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17h30
Encerramento
07/08
10h
A incerteza veio para ficar: como conviver
Palestrante: Dorival Donadão e José Ernesto Bologna
A incerteza pressupõe adoção de princípios e ações
que a tornem atraente e menos intimidadora. Com
isso, o ponto crucial é estarmos abertos à mudança,
preservando o essencial.
11h
Um outro mapa profissional
Palestrante: José Augusto L. Figueiredo
O mundo digital é bem particular quanto às competências. Avanços científicos e culturais pedem renovação constante. Espera-se outra identidade profissional, despida de reservas de mercado.
14h
Por que a inovação é o mantra
Palestrante: Elaine Tavares

Patrocínio:

Apoio:

Inovar é o dogma do novo capitalismo. Economias
não serão ativadas e trabalhos gerados caso o modelo mental de manutenção das conquistas obtidas
predomine no mundo produtivo.
15h
Novos padrões de produtividade
Palestrante: Paulo Faveret
Resultado é o objetivo da organização. Produtividade é a mola mestra do desempenho. Há formulações, onde o todo é medido por input, processo e
output. Está na hora de mudar os indicadores.
16h - Intervalo
16h30
Os desafios para o ser humano
Em meio a tanta transformação, é preciso adaptar-se
às novas circunstâncias, à aprendizagem sobre todos
os setores da vida. Inclusive, aplicando a ciência na
exploração de seus potenciais.
17h30
Encerramento
08/08
10h
Governança na organização digital
Rompimento e agilidade são determinantes na remodelagem da organização na era digital. Porém,
construir um novo futuro não significa negativar o
passado, mas ter agilidade para mudar.
11h
As tecnologias da ética
Não é o ‘compliance’ que garante a ética no mundo
digital, mas os bloqueios naturais inseridos nas maneiras de agir, de modo a não contradizer as maneiras proclamadas de ser.
12h
Encerramento

