
Gestão do futuro é debatida em Campinas  
 
 
O grupo mineiro People Marketing Empresarial trouxe para o mercado um novo jeito de ministrar 
palestras para empresários e executivos. Trata-se do "Gestão do Futuro", um evento que aborda e 
discute temas estratégicos de gestão empresarial, como marketing, tecnologia, criatividade e 
liderança. A estréia no mercado paulista, será no próximo dia 2, em Campinas. "A escolha por 
Campinas foi proposital. Apesar de ficar próxima a São Paulo, a cidade estava carente deste tipo 
de evento", diz o diretor do People Marketing, Fernando Bronca. A expectativa é reunir 1,2 mil 
empresários.  
 
Belo Horizonte  

 
A primeira edição do Gestão do Futuro ocorreu em Belo Horizonte, no ano passado, quando o 
próprio grupo iniciava nesse mercado. Cerca de 1,5 mil pessoas, entre empresários, executivos e 
estudantes assistiram ao ciclo de palestras na capital mineira. O mesmo evento voltará a ser 
realizado em Belo Horizonte, no dia primeiro de outubro e 19 de novembro.  
 
Segundo Bronca, os empresários têm anseios por informação de qualidade para aprimorar a 
gestão empresarial e implementar novas práticas. Além disso, complementa, as empresas querem 
saber sobre liderança, trabalho e não sabem como identificar esses tema . A proposta desse 
evento, de acordo com Bronca, é provocar uma reflexão sobre o futuro nas empresas e de seus 
gestores. Ele garante que não é dar fórmulas prontas.  
 
Palestras  
 
Os empresários e executivos poderão saber quais são as tendências da tecnologia no futuro; como 
será o tempo livre das pessoas e como será o trabalho, entre outros temas. O evento será em 
três etapas . No dia 2, a palestra será ministrada por Nicholas Negroponte, fundador e presidente 
do Massachussetts Institute of Technology (MIT), e versará sobre "Cenários do Futuro". No dia 21, 
o empresário Ricardo Semler falará sobre "Gestão do Futuro" e no dia 25 de novembro será uma 
dobradinha de Domenico de Masi e Maria Silvia Bastos, ex-presidente da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), que abordarão os temas de trabalho e liderança, respectivamente.  
 
O slogan do Gestão do Futuro é chamado por Bronca de ‘espetáculo internacional do 
conhecimento’, porque, diz ele, o evento patrocina literalmente um espetáculo à parte para obter 
uma maior concentração dos participantes.  
 
De acordo com Bronca, o evento foi elaborado de forma diferenciada dos já existentes. Ele ocorre 
durante à noite e uma vez por mês, além de sempre contar com uma surpresa no início. Durante 
os primeiros 15 minutos as pessoas são convidadas para uma atração artística que pode ser um 
show com música ao vivo ou um jazz. Segundo Bronca, o objetivo é deixar as pessoas mais 
sintonizadas para assistir às palestras. "Encontramos na utilização da arte uma forma de equalizar 
as ondas cerebrais das pessoas", diz. Detalhe: o Hino Nacional sempre é apresentado na abertura 
dos eventos. "Tocamos para valorizar o Brasil e resgatar o sentimento das pessoas", afirma.  
 
Gestão  
 
Para Bronca, a gestão empresarial do futuro será composta de ferramentas com maior 
participação dos funcionários. Ele complementa que "a mistura dessas ferramentas sempre devem 
estar adaptadas à realidade de cada negócio e cada região." Para participar do Gestão do Futuro, 
o desembolso por empresário é de R$ 1595 ou quatro parcelas de R$ 434.  
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