HSM Educação Executiva discute liderança e alta performance
em Fórum
O encontro acontecerá em São Paulo, entre os dias 17 e 18 de maio.

São Paulo, xx de abril de 2016 - A HSM Educação Executiva realizará, nos dias
17 e 18 de maio, o Fórum HSM de Liderança e Alta Performance. Os principais
experts sobre o tema se reunirão em São Paulo, trazendo consagrados cases
internacionai. Essa edição trará também histórias brasileiras de sucesso.

Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de se atualizar em
temas essenciais à liderança e alta performance das equipes. Com esse
programa é possível entender melhor como desenvolver o estilo de liderança com
base no propósito da instituiçãoA programação trará conteúdo sobre gestão de
transições de carreira, bem como construção de companhias ágeis e inovadoras
valorizando o capital humano.

Em novo formato, o evento permitirá que os participantes interajam com os
especialistas, além de estreitar contato com a rede dos principais executivos do
Brasil. Claudio Fernández-Aráoz, consultor e autor do best-seller “Não é como,
nem o que, mas quem”, será um dos palestrantes, explorando os principais
conceitos de sua obra para se obter sucesso rodeando-se dos melhores.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não
é “como”, nem “o quê”, mas “quem”: como ter sucesso rodeando-se dos melhores
Salim Ismail: Organizações Exponenciais – por que elas são 10 vezes melhores
e mais rápidas, e o que a sua empresa pode fazer a respeito
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no
Brasil
Rony Meisler: “Sem Reserva”, o case.

Raj Sisodia: Liderando com propósito e paixão a alta performance por meio das
pessoas
Michael Watkins: Os primeiros 90 dias – estratégias críticas de sucesso para
novos líderes em todos os níveis
Robert Safian: Geração Flux – por que o futuro dos negócios é puro caos e como
vencê-lo
Facundo Guerra: O Novo Empreendedorismo : O Case Brasileiro da Reinvenção
do Business da Noite
Serviço
Data: 17 e 18 de maio de 2016
Horário: das 9h às 17h
Local: WTC - Sala Ballroom - Av. Das Nações Unidas, 12.551 – 3º andar – Piso
C - Brooklin Novo – São Paulo
Mais informações sobre o evento: http://goo.gl/YXigeP
Sobre a HSM Educação Executiva
A HSM Educação Executiva é o ecossistema mais completo do Brasil na
formação de líderes. Por meio de programas customizados, metodologias
práticas, vivência com grandes pensadores e conteúdo multiplataforma sobre
gestão, desenvolvemos executivos que contribuirão para o futuro das empresas e
a construção de um país melhor.

