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Conferências e palestras compõem um mercado de US$ 15 milhões. Para estreitar o 
relacionamento com seus clientes e potenciais parceiros, o SAS Institute, desenvolvedora de 
software e soluções de inteligência corporativa reuniu 300 executivos de 230 empresas em uma 
conferência sobre visões estratégicas para a economia. O que poderia ser uma enfadonha palestra 
transformou-se em acalorado debate, formato "talk show". Sob o comando do jornalista Paulo 
Henrique Amorim, o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan e Maria Silvia Bastos Marques, ex-
presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), contaram à platéia suas expectativas sobre 
os rumos dos negócios no Brasil.  

O retorno foi tão bom que a SAS planejou para este mês um ciclo de três palestras, desta vez 
com o ex-ministro chefe da Casa Civil e atual vice-presidente da Rede Brasil Sul (RBS), Pedro 
Parente. "É uma das ações de relacionamento que adotamos para mostrar a estratégia de 
negócios da SAS para os clientes", afirma o diretor de marketing Milton Isidro.  

Realizar conferências e palestras com personalidades tem sido uma das ferramentas utilizadas 
com freqüência pelos departamentos de recursos humanos e de marketing de grandes empresas 
para treinar funcionários ou aproximar-se dos clientes. A atividade gerou pelo menos uma dezena 
de novas agências de palestrantes - algumas autodenominadas de "speakers bureau" ou "lecture 
agency", como as pioneiras norte-americanas -, atraídas por um mercado que movimenta ao 
redor de US$ 15 milhões no País, avalia Carlos Alberto Júlio, presidente da HSM do Brasil, ele 
mesmo um conferencista requisitado.  

À frente de uma empresa especializada em trazer gurus do management internacional, de Peter 
Drucker a Lee Iaccoca, Júlio diz que o mercado de educação executiva no Brasil cresceu, nos 
últimos anos, na mesma proporção dos resultados obtidos pela HSM. A empresa triplicou o 
faturamento nos últimos três anos e deve chegar aos R$ 50 milhões em 2003, com 12 mil 
ouvintes em diferentes platéias, em comparação a 5 mil inscritos em 2000.  

O número de palestrantes no Brasil também se multiplicou. Há centenas deles nas mais diferentes 
áreas - de macroeconomia à biotecnologia - falando sobre os mais diferentes temas. "Empresas 
saudáveis investem hoje no conhecimento compartilhado e, mais do que qualquer outra forma de 
transmissão de informações, as palestras criam momentos mágicos para despertar nas pessoas o 
interesse pelo novo", diz Júlio.  

As estrelas brasileiras, como o ministro Pedro Malan, chegam a ganhar entre R$ 25 mil e R$ 35 
mil. Contratar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso custa R$ 150 mil, diz Carlos Alberto 
Júlio. As internacionais, como Jack Welch, ex-presidente da General Electric (GE), celebridade da 
gestão, batem na casa dos US$ 200 mil por apresentação. Quando veio dar uma palestra na 
Fundação Álvares Penteado (FAAP), o ex-presidente Bill Clinton cobrou US$ 250 mil.  

Uma das agências mais ativas hoje é a Palavra, que tem entre seus sócios a Rio Bravo 
Investimentos, do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, outro palestrante 
extremamente procurado. Segundo o sócio Fernando Teles, a Palavra tem quatro anos de 
existência e é um dos braços da Spin Entretenimento, que organiza eventos completos de 
marketing de entretenimento. "As palestras são hoje muito utilizadas em programas de fidelização 
de clientes e consumidores. No caso de funcionários, a maior demanda está no treinamento de 
equipes de vendas".  

Com um banco de mais de 70 palestrantes, alguns deles exclusivos, como Pedro Malan, Cláudia 
Matarazzo, Lars Grael e Simon Franco, e um portfólio de 27 temas distintos, a Palavra deve 



faturar este ano R$ 6 milhões. Segundo Teles, entre os temas mais solicitados figuram motivação 
e treinamento, como cativar os clientes (em especial na área business to business), 
empreendedorismo, gestão do conhecimento, ética, inteligência organizacional e novas 
tecnologias.  

Além de palestras convencionais, a Palavra também trabalha a realização de eventos com equipes 
de esportistas e "aventureiros", que podem incluir ações outdoor depois da conferência, 
normalmente voltadas para questões como liderança, superação de limites e trabalho em equipe. 
A Família Schürmann, o iatista Lars Grael, o alpinista Waldemar Niclevicz e a equipe de corrida de 
aventuras Quasar Lontra estão entre os destaques mais solicitados. O preço dos palestrantes da 
área de esporte e aventura fica ao redor de R$ 10 mil por conferência. Os eventos que incluem 
treinamento outdoor são negociados de acordo com os tipos de atividades.  

O mercado também ficou mais exigente. As empresas contratatantes não querem mais "produtos 
de prateleira", palestras repetidas de auditório em auditório. "Elas exigem conteúdo, uma 
mensagem que agregue valor aos objetivos da empresa", afirma Shirley Maria, da Futurus, 
empresa com apenas sete meses de mercado, resultado do investimento da consultoria Interação 
e da revista Vencer!, as duas voltadas para o mercado de recursos humanos e treinamento.  

Com nomes como o jornalista Caio Blinder (por um valor ao redor de R$ 9,5 mil), Arnaldo Jabor 
(cujo valor não pode ser revelado) e o economista e ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega 
(entre R$ 10 mil e R$ 15 mil), Shirley – também presidente da Associação Brasileira de 
Conferencistas (ABCO) – diz que o mercado tem crescido muito nos últimos anos. A proposta da 
Futurus é cuidar da gestão da carreira dos palestrantes, não só de sua agenda, mas do conteúdo 
das palestras e dos contatos com o mercado corporativo.  

Gazeta Mercantil - 12/8/2003 

 

 


