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1 a 3 de dez de 2021
100% online
Conhecimento: + de 15 horas de conteúdo
Inclusão: Intérprete de Libras e tradução simultânea
Networking: espaços que estimulam as trocas

Você encontra aqui:
História
Edição 2021
Estrutura
Palestrantes
Local
Público
Patrocínio
Parceria
A K21

O principal evento sobre
RH Ágil do Brasil
O RH Ágil Summit nasceu em 2018 como um evento
presencial para conectar pessoas que acreditam que
o RH deve focar no que é realmente estratégico nas
organizações.
Em três edições, reunimos palestrantes de grandes
empresas para compartilhar dores e desaﬁos, erros e
acertos, aprendizados e cases relevantes de RH Ágil.
Em 2020, o RH Ágil Summit aconteceu totalmente
online, em três dias, em que discutimos juntos como
a Agilidade pode transformar a vida das pessoas!

RH estratégico: o futuro
do trabalho é agora
Com a pandemia da Covid-19, organizações de todo o mundo vivenciaram
um contexto desaﬁador nos anos de 2020 e 2021.
Acreditando no papel do RH na transformação das pessoas e da cultura
organizacional, a K21 traz na 4ª edição do RH Ágil Summit a emergência de
reﬂetir sobre o cenário pós-pandemia.
Para desenvolver um RH estratégico como pilar da transformação
organizacional, precisamos pensar no momento presente, em que o
“futuro do trabalho” não é amanhã, ele já chegou!
O RH Ágil Summit 2021 convida os RHs de todo o Brasil a participar das
discussões e mudar o mundo do trabalho começando pela sua
organização. Como os RHs estão preparados? O que fazer? Como
começar?

+ de 15 horas
de conteúdo
Diversas palestras, painéis de discussão, quick talks, open spaces,
open experiences e espaços de networking acontecerão durante o RH
Ágil Summit 2021.
Durante o evento, abordaremos quatro grandes temas:
Trabalho remoto e futuro dos relacionamentos
Diversidade e Inclusão + Agilidade: como esses temas caminham juntos?
Liderança Exponencial
Recompensa e Reconhecimento

Quem faz o
evento são nossos
convidados
Todos os anos, trazemos os
palestrantes mais inspiradores do
mundo para incentivar o público do
evento a seguir em frente.
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Lisette Sutherland
Facilitadora, autora, palestrante e líder em trabalho remoto
para indivíduos, equipes e gerentes.

Monica Magalhaes

Murilo Gun

Empreendedora, palestrante e educadora, é
Chefe de Estratégia na Disrupta Company e
Colunista da Época Negócios.

Empresário, autor e comediante, é
Fundador da Keep Learning School,
startup de cursos online de criatividade.

O evento online acontecerá
na Plataforma Hybri
(a mesma em que aconteceu o SGRio 2020/21)

A plataforma dispõe de uma estrutura que simula espaços
presenciais para a interação dos participantes
> Salas de palestras
> Espaço de estandes
> Um lobby com centrais de atendimento ao participante e ao palestrante
> Espaço de “café” para networking
> Mural de vagas
> Sessões de coaching de 15 minutos
> Espaço de feedback
> Mosaico de fotos dos participantes
> Banner com a programação do dia
> Agenda personalizada do participante

Inspirando RHs
Esta é a 4ª vez que organizamos o evento (consecutivamente),
e esperamos reunir mais de 500 participantes.

+230 Participantes
11 Empresas Palestrantes
+10 Horas de Palestras

+450 Participantes
+6 Horas de Coach Clinics
+12 Horas de Palestras

430 Participantes
+15 Horas de Conteúdo
+17 Palestrantes
+2500 visualizações dos vídeos
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Sua marca no maior evento
de RH Ágil do Brasil
A principal proposta do RH Ágil Summit é reunir pessoas engajadas e
qualiﬁcadas no processo de transformação do RH das empresas para
compartilharem experiências práticas, além de aprenderem como a cultura Ágil
pode ser fundamental neste processo.
Com a oportunidade de interagir com mais de 500 participantes durante três
manhãs desta segunda edição online do evento, os patrocinadores terão suas
marcas atreladas ao conceito do evento – RH estratégico: o futuro do trabalho
é agora.
Esta é uma oportunidade para marcas e empresas que querem gerar negócios,
empregos e a resolução dos mais diversos problemas para um público aberto a
aprender e ávido por transformar e inovar no mercado.

Como patrocinar o RH
Ágil Summit 2021
Temos um menu de benefícios que você pode escolher de
acordo com o que acredita que irá gerar mais valor ao seu
negócio!

Exposição de marca
Mailling
Exposição e conexão
Outros tipos de benefício
Brindes de acordo com o valor do patrocínio

Consulte o Menu de
Benefícios, conheça
os detalhes e calcule o valor
do seu patrocínio!

Muito Prazer!
Acreditamos que, para evoluir organizações,
precisamos evoluir pessoas. E mais do que
ferramentas e métodos, disseminamos uma nova
cultura, em que negócios e pessoas experimentam,
aprendem e entregam valor continuamente. Somos
especialistas e promotores da inovação, reconhecidos
mundialmente pela experiência em vários segmentos
do mercado global, comprometidos com a
transformação de carreiras e negócios.

k21.global
Evolução contínua de
pessoas e organizações

