CEO FÓRUM CHAMA LIDERANÇAS À REFLEXÃO
Primeiro evento do Ciclo de Decisões Amcham Porto Alegre – “Inovação, Estratégia e
Conexão” reuniu David Ulrich e Raj Sisodia para falar sobre liderança e pessoas nas
corporações.
O primeiro encontro do Ciclo de Decisões Amcham Porto Alegre – “Inovação,
Estratégia e Conexão” reuniu cerca de 1500 pessoas no Teatro do Bourbon Country,
na capital gaúcha, nesta terça-feira à tarde – a lotação esgotada fez a organização
expadir o evento para o Espaço Itaú de Cinemas, onde o público pode acompanhar as
palestras pelo telão. A temática proposta pelo CEO Forum, ‘pessoas’, foi abordada por
David Ulrich, professor da Universidade de Michigan e um dos papas mundiais quando
o tema é Recursos Humanos e liderança, e Raj Sisodia, cofundador do Movimento
Capitalismo Consciente e Professor de Marketing na Universidade de Bentley. Ambos
conciliaram seus conhecimentos e crenças para instigar o público a pensar em como é
possível trabalhar com as pessoas para que elas participem do pensamento estratégico
das empresas, gerando valor entre lideranças, funcionários, consumidores,
fornecedores e parceiros.
Com mais de duas dezenas de best sellers e centenas de artigos publicados, David
Ulrich é considerado a maior autoridade do mundo na sua área, os recursos humanos.
Para ele, o líder deve ser autêntico e pensar melhor sobre si mesmo, suas atitudes e
exemplos. “Liderança é o que a outra pessoa, seus funcionários, por exemplo, vão
receber a partir do que você faz, das suas atitudes˜, resume. “O líder deve escutar
melhor seus liderados e ajuda-los a entender o que é preciso ser feito. “ Para Ulrich, os
líderes criam valor dentro e fora da organização. “Quando você tem liderança faz o
mesmo que promete para os clientes dentro da empresa.“
Já Raj Sisodia, Coautor do livro “Os segredos das empresas mais queridas”, 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. Criado com a filosofia de melhorar o desempenho das
empresas e promover, simultaneamente, legados e qualidade de vida às pessoas, o
movimento Capitalismo Consciente, criado por Sisodia, provoca líderes a repensar
porque suas empresas existem e qual o seu papel no mercado global. “É preciso unir a
questão humana ao resultado”, preconiza. “O dinheiro serve à humanização e nao o
contrário. Uma empresa de sucesso existe porque todos os que nela trabalham
acordam pela manhã conectados com seus propósitos.” O Capitalismo Consciente de
Raj Sisodia cria um mundo em que cada indivíduo tem importância e no qual todo
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mundo ganha. “É preciso que as empresas entendam que o mundo mudou, as pessoas
mudaram, estão mais conscientes, informadas e conectadas. É preciso criar valor
simultaneamente para todos, funcionários, consumidores, fornecedores. E
entendermos que parte da cura do mundo reside na disposição de cada negócio em
fazer do mundo um lugar melhor para todos viverem. Nós precisamos demonstrar as
mudanças que queremos no mundo.
E como a Amcham Porto Alegre escolheu a Bossa Nova Corporativa como inspiração
para seu já tradicional ciclo de palestras, nada melhor do que o eterno ritmo brasileiro
para encerrar a tarde de palestras. E o show foi de Edu Lobo, um dos ícones do
movimento, que encerrou o evento, acompanhado do maestro Cristóvão Bastos
mostrando clássicos do ritmo.
O CEO Fórum 2015 da Amcham Porto Alegre já tem seus próximos encontros
marcados: no dia 15 de outubro, o tema será ‘ideias’, e em 03 de dezembro,
“tecnologia”. 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.
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