
Venha participar do primeiro de uma série de encontros 
que irão promover diálogos estratégicos sobre temas 

como liderança, cultura organizacional, inovação, gestão 
de mudanças, sustentabilidade e propósito. Um ambiente 

intimista e uma oportunidade exclusiva para líderes se 
encontrarem e analisarem cenários, compartilharem as 

melhores práticas e co-criarem soluções.

CONVERSAS SOBRE
CULTURA ORGANIZACIONAL

Como as organizações podem gerenciar sua Cultura Organizacional para 
superar desafios, fortalecer suas principais vantagens competitivas e 

impulsionar seus projetos, gerando resultados tanto para o negócio quanto 
para a sociedade. Com a condução dos nossos convidados:

29 · 6 · 2017 8h às 11h30
CASA DO SABER

R. Dr. Mario Ferraz, 414 - Jardim Paulistano
Serviço de Valet Parking

Indispensável R.S.V.P para fernanda.palacios@pnl.com.br

Américo
Garbuio Junior

Construiu sua carreira  
como executivo sênior de 

Recursos Humanos. Foi 
Vice-Presidente de 
Desenvolvimento 

Humano e Organizacional 
na Brasil Kirin. 

Conquistou diversos 
prêmios em Educação 

Corporativa, Gestão de 
RH e Clima 

organizacional. Em 2010 
foi Top Five of Mind na 

categoria de Dirigente de 
RH e em 2013/2014 

esteve entre os 100 mais 
reconhecidos dirigentes 

de RH do Brasil,
sendo que em 2015 

esteve entre os 10 RHs 
mais admirados.

Raimundo
Ramos

Ricardo
Poncidoro Catto

Desenvolveu sua carreira 
na área de recursos 

humanos em grandes 
companhias como Dow 

Química, Motorola, Brasil 
Telecom e Volkswagen do 

Brasil. Eleito em 2014 o 
profissional de RH mais 
admirado do Brasil pela 

revista Gestão&RH. Atua 
como palestrante, coaching 

e consultor na área de 
recursos humanos. 

Professor convidado da 
FIA-USP, nas disciplinas 
Liderança e Gestão de 

Carreira e FDC nas 
disciplinas Gestão 

Estratégica de Pessoas, 
Desenvolvimento de 
Equipes e Liderança.

Com 30 anos de experiência, 
atuou como sócio da

EY liderando as práticas
de Sustentabilidade

e People Advisory Services,
com foco em Cultura 

Organizacional. 
Realizou projetos de 

estratégia, inovação e 
cultura para a 

sustentabilidade em 
diversos setores

de indústria como bens
de consumo, construção

e financeiro (bancos). 
Desde 2014 atua como 
conselheiro do Instituto 
Capitalismo Consciente 

Brasil e do CREN –
Centro de Recuperação e 

Educação Nutricional.


