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3º CICLO DE PALESTRAS 

1º Palestra – Demitido ou Contrato? Com Eliane Ramos, Presidente da           
ABIH e Presidente do Conselho de RH da ACMinas. E David Braga, CEO             
Board Advisor e Headhunter da Prime Talent 

Eliane Ramos: As lideranças cada vez mais estão sendo colocadas à prova. 

A pandemia do Covid-19 alterou rotinas, hábitos e adiou planejamentos. O           
mundo se viu diante de uma contingência de isolamento social adotada como            
fundamental para o combate ao vírus. Manter boas conexões e          
relacionamentos no ambiente de trabalho, por exemplo, faz parte do cenário           
social do ser humano, e apesar de a tecnologia ajudar no estreitamento e             
aproximação das relações durante a pandemia, uma nova crise, oculta, afeta a            
saúde mental. 

Com crise ou sem crise todo empresa precisa de um bom profissional –             
aqueles que trazem resultado. 

O mercado quer pessoas que se adaptam melhor, que se dão melhor com a              
pressão, com facilidade de comunicação. 

Um bom líder nem sempre vai ter todas as respostas. 

Precisamos fazer conexões, precisamos do outro. 

A pandemia veio mostrar o ponto fundamental ao profissional. Ser protagonista. 

David Braga comentou também sobre o seu livro, que traz dicas de como se              
preparar para uma entrevista, como se comportar, o que falar. E outras dicas             
importantes.  

Segundo David Braga a pandemia trouxe o espirito coletivo. Estamos tendo           
que mesclar conhecimento. 

Antes de ser um líder, você precisa ser um líder de você mesmo. 

Eliane disse que é momento de conhecer mais o seu profissional. Conhecer um             
pouco de sua intimidade. Precisamos cuidar da saúde como um todo. A            
segurança psicológica é o mais importante para a equipe (segundo estudos do            
google). 

A comunicação transparente é necessária. Tem que haver feed back. 

David Braga – As empresas invadiram os lares. Todos tiveram que se adaptar. 

E com isso temos a oportunidade de sermos nós mesmos. De colocar nossas             
ideias com mais eficiência. 



É um momento de colaboração. Todos fazendo um pouco de tudo. 

David Braga deu algumas dicas de como se apresentar em uma entrevista:            
Todo mundo tem uma imagem. Não precisa ter medo. Precisa ser espontâneo. 

É hora de avaliar quais pontos você precisa ainda trabalhar na sua vida. 

Conhecer um pouco da empresa que pretende trabalhar e a pessoa que irá te              
entrevistar. 

E deixou algumas perguntas para reflexão, antes de uma entrevista: O que sua             
família fala de você? Como você se define como profissional? Porque aquela            
empresa? Como você entrega resultados? 

 

2ª Palestra – Fernando Bignardi – Saúde do Ser Inteiro 

Pessoa responsável é aquela que encontra equilíbrio. Não há dúvida que           
precisamos estar bem emocionalmente.  

Nós somos espirituais. 

A terapia ocupacional é uma oportunidade do ser se expressar e o novo mundo              
perdeu esse caminho. 

O líder é aquele que serve. 

O líder hoje precisa ser um orquestrador da adversidade. 

 

 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 


