Claudio Fernández-Aráoz discute a liderança no século 21 em evento
O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance
acontece nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance. Claudio Fernández-Aráoz, consultor e professor da
Harvard Business School, será um dos palestrantes e falará sobre as grandes
decisões sobre pessoas. Uma das vozes mais respeitadas do mundo na
identificação, desenvolvimento e gestão de talentos, o estudioso pretende explorar
os principais fatores que permeiam a liderança no século 21, traçando um
panorama sobre como selecionar as pessoas certas e trabalhar a identificação de
talento.
Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Araóz e capturar insights
fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não é
o “como”, nem o“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

Christian Orglmeister debate desafios de gestão de pessoas e
talentos no Brasil em evento

O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance acontece
nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance. Christian Orglmeister, sócio do BCG (The Boston
Consulting Group) e líder da prática de pessoas e organização para a América do
Sul, será um dos palestrantes e falará sobre as tendências da gestão de RH, com
foco

na realidade

brasileira.

Especialista

nos

temas

de transformação

organizacional, liderança, desenvolvimento e pessoas, o executivo é coautor da
série internacional de estudos “Creating People Advantage”.
Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Orglmeister e capturar
insights fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no Brasil
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não
é o “como”, nem o“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
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

Raj Sisodia falará sobre liderança com propósito e alta performance
em evento

O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance acontece
nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance.

Raj Sisodia, cofundador do movimento global

capitalismo consciente, será um dos palestrantes e falará sobre a liderança com
propósito e paixão, além do impacto disso na performance das companhias.
Professor emérito da Babson College é um dos melhores especialistas em gestão,
segundo Abílio Diniz, o especialista abordará as principais qualidades que um líder
deve incorporar.
Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Sisodia e capturar
insights fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Raj Sisodia: Liderando com propósito e paixão a alta performance por meio das
pessoas
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no Brasil
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não é
o “como”, nem o“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
Rony Meisler: “Sem Reserva”, o case.
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

Rony Meisler discutirá a influência da economia compartilhada nos
negócios em evento

O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance acontece
nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance. Rony Meisler, empreendedor e CEO da marca
Reserva, será um dos palestrantes e discutirá a influência da economia
compartilhada na transformação dos negócios e na área social.
Por meio de cases de suas marcas e empresas, o executivo falará sobre as
tendências comportamentais e seu impacto nas companhias e modelos de
negócios. O empreendedorismo e o legado social também serão tópicos explorados
por Meisler, que é responsável pela liderança da grife de roupas que mais cresce
no Rio de Janeiro com faturamento de R$ 130 milhões, três marcas (Reserva, Eva
e Reserva mini), 36 lojas próprias e 1500 multimarcas clientes.
Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Meisler e capturar
insights fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Rony Meisler: “Sem Reserva”, o case.
Raj Sisodia: Liderando com propósito e paixão a alta performance por meio das
pessoas
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no Brasil
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não é
o“como”, nem o“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
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

Facundo Guerra apresentará o case brasileiro da reinvenção do
business da noite em evento

O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance acontece
nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance. Facundo Guerra, um dos empreendedores mais
bem-sucedidos e criativos da noite paulistana, será um dos palestrantes e falará
sobre como os líderes podem trabalhar o empreendedorismo dentro de suas
organizações para solucionar problemas e ter alta performance. O executivo fez da
cultura e entretenimento um negócio de 40 milhões ao ano.
Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Guerra e capturar
insights fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Facundo Guerra: O Novo Empreendedorismo: O Case Brasileiro da Reinvenção
do Business da Noite
Rony Meisler: “Sem Reserva”, o case.
Raj Sisodia: Liderando com propósito e paixão a alta performance por meio das
pessoas
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no Brasil
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não
é o “como”, nem o“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
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

Michael Watkins falará sobre estratégias críticas de sucesso para
novos líderes em evento
O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance acontece
nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance. Michael Watkins, professor do IMD na Suíça e
presidente da Genesis Advisers, será um dos palestrantes e abordará as
estratégias críticas de sucesso para novos líderes em todos os níveis. O estudioso
é autor do best-seller internacional os primeiros 90 dias, considerado a “bíblia do
onboarding” pela The Economist. O acadêmico pretende explorar itens relevante
para acelerar transições de pessoas, equipes e organizações e explicar como
avaliar o panorama político para identificar os principais stakeholders e influenciar
as redes de poder.
Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Watkins e capturar
insights fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Michael Watkins: Os primeiros 90 dias – estratégias críticas de sucesso para
novos líderes em todos os níveis
Facundo Guerra: O Novo Empreendedorismo: O Case Brasileiro da Reinvenção
do Business da Noite

Rony Meisler: “Sem Reserva”, o case.
Raj Sisodia: Liderando com propósito e paixão a alta performance por meio das
pessoas
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no Brasil
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não
é o“como”, nem o “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
Robert Safian: Geração Flux – por que o futuro dos negócios é puro caos e como
vencê-lo

Robert Safian discutirá os conceitos e desafios da Geração Flux para
os negócios em evento

O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance acontece
nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance. Robert Safian, editor-chefe e diretor-geral da Fast
Company, será um dos palestrantes e explorará os conceitos da geração flux: por
que o futuro dos negócios é puro caos e como vencê-lo. O executivo pretende
sinalizar como prosperar na nova economia, agora que as velhas regras da cultura
de negócios não se aplicam mais e explicará por que a habilidade mais importante
na era do fluxo é a capacidade de agregar habilidades novas.
Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Safian e capturar
insights fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:

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
Rony Meisler: “Sem Reserva”, o case.
Raj Sisodia: Liderando com propósito e paixão a alta performance por meio das
pessoas
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no Brasil
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não
é o “como”, nem o “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
Michael Watkins: Os primeiros 90 dias – estratégias críticas de sucesso para
novos líderes em todos os níveis

Salim Ismail falará sobre os diferenciais das organizações
exponenciais em evento
O Fórum HSM de Liderança e Alta Performance acontece
nos dias 17 e 18 de maio.

A HSM Educação Executiva realizará, nos dias 17 e 18 de maio, o Fórum HSM de
Liderança e Alta Performance. Salim Ismail, fundador e embaixador mundial da
Singularity University, será um dos palestrantes e falará sobre organizações
exponenciais e os motivos que as fazem 10 vezes melhores e mais rápidas. O
executivo deve pontuar como as empresas exponenciais tem um entendimento
diferenciado sobre a evolução da tecnologia. Ao longo da palestra, o estudioso
pretende explicar como transformar as empresas para adotar as ideias e a estrutura
de uma organização exponencial.

Durante o encontro, os participantes poderão interagir com Ismail e capturar insights
fundamentais para transformar a liderança nas organizações.

Confira abaixo os temas que serão abordados no evento:
Salim Ismail: Organizações Exponenciais – por que elas são 10 vezes melhores e
mais rápidas, e o que a sua empresa pode fazer a respeito
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
Rony Meisler: “Sem Reserva”, o case.
Raj Sisodia: Liderando com propósito e paixão a alta performance por meio das
pessoas
Christian Orglmeister: Como enfrentar os desafios de pessoas e talentos no Brasil
Claudio Fernández-Aráoz: Grandes decisões sobre Pessoas – o importante não é
o“como”, nem o“o quê”, mas “quem”: como ter sucesso rodeando-se dos melhores
Michael Watkins: Os primeiros 90 dias – estratégias críticas de sucesso para
novos líderes em todos os níveis
Serviço
Data: 17 e 18 de maio de 2016
Horário: das 8h45 às 17h30
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.

