CEO FÓRUM CHAMA EMPRESARIADO À REFLEXÃO
David Ulrich e Raj Sisodia falam sobre pessoas no primeiro evento do Ciclo de Decisões Amcham
Porto Alegre – “Inovação, Estratégia e Conexão”, sob o mote ‘Bossa Nova’. Edu Lobo, ícone do
movimento musical, faz o show de encerramento.

O primeiro encontro do Ciclo de Decisões Amcham Porto Alegre – “Inovação, Estratégia e
Conexão” ocorre nesta terça-feira, dia 18 de agosto, das 13h30min às 19h, no Teatro do Bourbon
Country (Av. Túlio de Rose, 80). A temática central, ‘pessoas’, será abordada por grandes nomes
do mundo corporativo sob o viés dos Recursos Humanos e de um modelo humanizado de
Capitalismo. Entre os painelistas, destaque para David Ulrich, Professor da Universidade de
Michigan e um dos papas nos temas Recursos Humanos e liderança, e Raj Sisodia, cofundador do
Movimento Capitalismo Consciente e Professor de Marketing na Universidade de Bentley. A
Amcham Porto Alegre escolheu a Bossa Nova Corporativa como inspiração para os três encontros
do já tradicional ciclo de palestras, vivências e reflexões do CEO Fórum. Assim como o movimento
artístico mexeu nas bases da cultura musical no Brasil, no final dos anos 1950, a equipe da
Amcham Porto Alegre convoca empresários e líderes a repensar seus modelos de negócio e os
ambientes social e empresarial numa realidade conectada, inquieta e em constante mutação,
como a atual. Temas como Inovação, Sustentabilidade e Liderança serão debatidos com líderes e
empresários. Para fechar o evento sob esse mote, nada melhor do que um show do cantor e
compositor Edu Lobo, um dos ícones da Bossa Nova, que apresenta seus clássicos, acompanhado
do maestro Cristóvão Bastos.

DAVID ULRICH - Com mais de duas dezenas de best sellers e centenas de artigos, David Ulrich é
considerado a maior autoridade do mundo na sua área, e costuma afirmar que a primeira atitude
de uma empresa em direção à boa administração é definir o que é o talento. Para o especialista,
talento passa por competência, comprometimento e contribuição. Ulrich aborda questões sobre
como as companhias agregam valor aos clientes e aos investidores, tanto através da liderança
quanto das estratégias de Recursos Humanos. O pensador é reconhecido por sintetizar ideias
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complexas em ferramentas de ação para empresas e foi eleito pela revista Fast Company como um
dos 10 pensadores mais inovadores e criativos.

RAJ SISODIA – Coautor do livro “Os segredos das empresas mais queridas”, Sisodia acredita que os
executivos devam pensar menos no dinheiro e mais em encontrar um propósito para suas
empresas, algo que faça as pessoas sentirem falta delas caso deixem de existir. O especialista de
origem indiana, radicado nos Estados Unidos, é um dos grandes nomes do Marketing. Sem dúvida,
o movimento Capitalismo Consciente, que conta com seguidores no Brasil e sede em São Paulo, é
uma de suas grandes contribuições. Criado com a filosofia de melhorar o desempenho das
empresas e promover, simultaneamente, legados e qualidade de vida às pessoas, o movimento
provoca líderes a repensar porque suas empresas existem e qual o seu papel no mercado global.

EDU LOBO - Numa carreira sólida recheada por centenas de canções, dezenas de trilhas-sonoras
de cinema, balés e peças de teatro, Edu Lobo revolucionou a música brasileira encarnando a
transição da Bossa Nova para a depois chamada MPB. Foi o maior artista da chamada ‘Era dos
Festivais’, inaugurando-a com "Arrastão", sua parceria com Vinicius que lançou Elis. No fim dos
anos 1960, Edu compôs com parceiros variados como Vinicius, Ruy Guerra, Capinam, Guarnieri e
Torquato Neto, uma infinidade de canções que se tornariam clássicos da música brasileira e que
impressionavam pela beleza, densidade e maturidade precoce: "Pra dizer adeus", "Canto triste",
"No cordão da saideira", "Canção do amanhecer", entre muitas outras, para não falar de
megasucessos populares no Brasil e no exterior, como "Ponteio", "Reza" e "Upa Neguinho". Tal
trajetória faz com que Edu Lobo chegue aos 70 anos de vida e 50 de carreira com o prestígio de
um dos maiores compositores brasileiros vivos.
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Programação Ciclo de Decisões Amcham Porto Alegre
“Inovação, Estratégia e Conexão”
11h00 - Credenciamento
13h30 - Abertura Oficial CEO Fórum 2015
14h00 – O Código de Liderança, Prof. Dave Ulrich
14h45 – Painel I: Prof. Dave Ulrich e Maurício Aveiro (VP RH Embraer)
15h30 - Coffee Break
16h00 – Propósito, Consciência e Capitalismo Consciente, Prof. Raj Sisódia
16h45 – Painel II: Prof. Raj Sisódia & Prof. Dave Ulrich
18h00 – Show com Edu Lobo
19h00 – Encerramento e Coquetel

Os demais encontros que compõem o CEO Fórum 2015 da Amcham Porto Alegre estão marcados
para os dias 15 de outubro e 03 de dezembro e tratarão de ideias e tecnologia, respectivamente. O
ciclo de eventos da Amcham baseado no modelo de promoção de trocas de experiência, vivência e
produção de conteúdo, já está na oitava edição. Os encontros são abertos ao público e há
desconto nas inscrições para sócios da Amcham Porto Alegre.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - Faro Comunicação Estratégica – (51) 3022.6894
Aline Moura - Diretora – aline@farocomunicacao.com - (51) 9969.6626
Ana Paula Dixon – Diretora - anapaula@farocomunicacao.com - (51) 8142.3237
Andréa Lopes – Jornalista - andrea@farocomunicacao.com – (51) 9121.2351
Andressa Riquelme – Coord. Produção – andressa@farocomunicacao.com - (51) 9915.2562
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