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Em um mundo em que a competição global se articula em clusters, uma 

abordagem inovadora da FGV congrega executivos de empresas parceiras na 

cadeia de valor e os demais stakeholders para alavancar a colaboração, por 

meio da gestão de pessoas: 

• Melhore a produtividade do seu cluster.

• Crie soluções colaborativas para inovar e otimizar recursos.

• Reforce os vínculos entre os principais parceiros de negócios.

• Potencialize o aprendizado pelo networking.

Preparar uma nova geração de líderes de RH que possam contribuir 

para a construção dos negócios do futuro e para a transformação 

organizacional, por meio de uma experiência de aprendizado 

que estimule o “olhar para fora”; amplie o network; incentive 

conexões entre diversas áreas de conhecimento; explore 

sinergias e gere inovação no setor de RH e nas 

organizações.

Público-alvo: profissionais de RH identificados 

com alto potencial e em trajetória de 

desenvolvimento, para assumir posições 

de liderança na área, sendo capazes de 

enfrentar os atuais e futuros desafios 

do RH no novo ambiente de 

negócios. 

OBJETIVO DO CURSO 



ARQUITETURA DO PROGRAMA  
RH: CRIANDO AS ORGANIZAÇÕES 
DO FUTURO

O FGV In Company atua de maneira colaborativa 

com seus parceiros, desenvolvendo o 

conteúdo de modo customizado e focado 

nos objetivos estratégicos da organização 

e no perfil de cada público.

Competências para 
navegar e ser 
relevante na 
construção do 
futuro e das novas 
relações entre 
pessoas, 
organizações e 
sociedade.

Como o RH vai contribuir para o crescimento 
sustentável das empresas na interação com 
sua cadeia de valor e todos os demais 
stakeholders?

O Novo 
Profissional 
de RH

Relacionamento com stakeholders

Como posicionar a empresa na jornada 
para 2030? Como crescer e prosperar num 
cenário altamente complexo e dinâmico, 
marcado por paradoxos e aceleração da 
revolução tecnológica?

Transformação do Negócio

Como a gestão de pessoas vai agregar 
valor neste novo contexto e exercer papel 
estratégico?

Transformação do TH
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Professor da FGV na Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) e Diretor Execu-

tivo do FGV In Company. Com mais de 25 anos de experiência executiva e de consultoria,  

foi sócio da PwC, onde liderou a consultoria de organização & pessoas no Brasil.

É graduado em Administração de Empresas pela USP, mestre em Organização e Recursos Humanos pela 

FGV EAESP e doutor em Administração de Empresas pela FGV EAESP.

Especializações na York University (Toronto), Harvard Kennedy School of Government e INSEAD.

Coordenadora Acadêmica dos Programas de Liderança do FGV In Company e Professora do IDE.

Tem 41 anos de experiência com desenvolvimento humano e educação executiva.

É Psicóloga Organizacional. Possui pós-graduação em Educação e Gestão de Negócios, 

mestrado em Administração pela FGV EBAPE e doutorado em Administração pela UNAM Argentina.

É Membro do Conselho Deliberativo da ABRH SP e da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de 

Gestores (APG).

Executivo de RH e Conselheiro de Empresas. Há 36 anos atua em empresas nacionais e multinacionais 

de diferentes setores e tamanhos: Unilever, Boehringer Ingelheim, TAM Linhas Aéreas, LG Electronics, 

Camargo Correa, Serasa Experian e A.C. Camargo Cancer Center. É Presidente da ABRH SP e atual con-

selheiro. É graduado em Administração de Empresas pela FGV EAESP, com MBA em Gestão Estratégica 

pela FIA USP. É Conselheiro de Administração pelo IBGC. Formação complementar: Desenvolvimento de 

Liderança Sênior (Universidade de Michigan, USA); Programa de Desenvolvimento Gerencial (Centro de 

Treinamento da BMW, Inglaterra); Curso de Gestão – Unilever (Inglaterra). 

JOÃO LINS
COORDENAÇÃO 
GERAL

DENIZE DUTRA
COORDENAÇÃO 
GERAL

GUILHERME 
CAVALIERI

Learning on Demand & 
Pré-work de conteúdo 
assínacro por módulo

3 aulas síncronas de 3h/a 
(9h/a) por módulo

LIVE: Aprendendo com 
quem faz - Com um 
executive de RH

Oficina de Projetos com 
Metodologias Ágeis com 
squads da cadeia de valor

Oficina: Posicionamento 
Estratégico de Gestão de 
Pessoas (Pesquisa Melhores 
Práticas)

Oficina de auto reflexão: 
O novo Profissional de RH

Workshop de apresentação 
do Projetos e encerramento

MÓDULO I
Transformação 
do negócio

MÓDULO II
Relacionamento 
com stakeholders

MÓDULO III
Transformação RH

Mentoria individual 2h 
por profissional

Conteúdo 
Programático

SEMANAS SEMANAS

2 a 13 14 a 16



Duração: 16 semanas
(aproximadamente 4 meses).

Carga horária total: 72 horas
na metodologia Blended.

Utilizaremos, durante o programa, 

a Metodologia SNOC FGV, uma 

abordagem desenvolvida no âmbito 

do GNAM, network global, e usada em 

instituições acadêmicas e escolas de 

negócios de primeira linha. É baseada 

em estratégias de aprendizagem 

ativas (Flipped Classroom, estudos 

de caso, Active Learning e Problem 

Based Learning)  e desenvolvida com o 

suporte de software para aulas virtuais 

síncronas com uso de ferramentas 

digitais, oficinas de projetos, workshops 

com atividades em grupos e discussões 

dirigidas etc., em que os participantes 

são protagonistas do processo.

SEJA UMA DAS ORGANIZAÇÕES

DESTE PROGRAMA! 

Siga nossa página no linkedin:
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