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Especialistas internacionais estão entre os palestrantes  
 
Os maiores especialistas de management do mundo, apresentando as tendências gerenciais para 
competir com sucesso, estarão reunidos durante os dias 3, 4 e 5 de novembro na 
ExpoManagement 2003, em São Paulo. Entre as novidades desta edição está o Round Table - 
debate que acontece dentro do Congresso sobre o perfil feminino na gestão - e a Arena Nacional, 
que reunirá 12 dos melhores profissionais brasileiros revelando tendências atuais e futuras.  
 
A presença de importantes palestrantes internacionais vale a ponte aérea para quem está no Rio. 
Afinal, já confirmaram presença Michael Porter, maior autoridade mundial em estratégia 
competitiva; Daniel Goleman, reconhecido pelo livro "Inteligência Emocional", Hyrum Smith, 
especializado na área de gestão do desempenho humano; Dom Peppers, reconhecido 
internacionalmente como maior autoridade em Customer Relationship Management e o brasileiro 
Eduardo Bom Ângelo, presidente da BrasilPrev, que abordará o Empreendedorismo Corporativo, 
nova tendência no mercado corporativo.  
 
Além de buscar novos conhecimentos, os participantes poderão ainda fazer negócios. A exposição, 
paralela ao congresso, contará com a participação de empresas de tecnologia, consultoria, 
formação executivas e outras áreas. A expectativa de público é de 25 mil pessoas.  
 
Para participar apenas da exposição, o passe custa R$ 230. Quem quiser assistir uma das 
palestras da Arena Nacional, que fica dentro da exposição, tem que adquirir uma assinatura da 
revista HSM Management no valor de R$ 299. O passe dourado, válido para assistir exposição e o 
congresso, durante os três dias de evento, custa R$ 4.995 até amanhã. Após a data, o passe 
custará R$ 5.1 mil.  
 
Versão online será gratuita  
 
Os outros passes também terão descontos se adquiridos até amanhã. O passe verde, válido para 
um dia de congresso e três de exposição pode ser adquirido por R$ 2,5 mil ou R$ 2,38 mil com 
desconto. O passe corporate - pacote para a compra de cinco ingressos - é válido para todos os 
dias de congresso e exposição custa R$ 21,5 mil ou R$ 21.330 com desconto.  
 
Para aqueles que não poderão participar pessoalmente do evento, a organização disponibiliza os 
sites www.expomanagement.com.br, com informações prévias sobre palestrantes e programação 
e também o site www.intermanagers.com.br, que fará a cobertura simultânea do evento. Para ter 
acesso às informações, só é preciso preencher o cadastro.  
 
SERVIÇO  
 
ExpoManagement 2003  
 
Data: 3, 4 e 5 de novembro  
 
Horários: Congresso, das 9h às 18h45; Exposição, das 12h às 20h - no Transamérica Expo 
Center, São Paulo  
 
Mais informações, 0xx-11-4689-6666  
 
conversa rápida  
 



Eduardo Bom Ângelo, presidente da Brasilprev  
 
Busca por competitividade alterará estrutura nas empresas  
 
A busca pela competitividade gerará, em breve, a necessidade de profissionais cada vez mais 
inovadores. Para tanto, as empresas também terão que se adequar, reduzindo o grau de 
hierarquização e conservadorismo. Esta nova tendência, conhecida como empreendedorismo 
corporativo será tema da palestra de Eduardo Bom Ângelo, presidente da Brasilprev e autor do 
livro "Empreendedor Corporativo", durante a ExpoManagement. O projeto  
 
Jornal do Commercio - Qual a diferença entre o empreendedorismo e o empreendedorismo 
corporativo?  
 
eduardo bom ângelo - Os profissionais, em ambos os casos, têm características muito parecidas e 
vão em busca de objetivos também semelhantes. As diferenças começam a aparecer quando se 
fala no ambiente de trabalho. O empreendedor corporativo objetiva desenvolver negócios e 
introduzir inovações na própria empresa onde trabalha, como funcionário. Esse novo perfil de 
profissional corporativo é muito recente.  
 
Mas para atuar com esta postura sendo funcionário de uma empresa não é necessário que o 
ambiente de trabalho também seja modificado?  
 
- Claro. Somente as empresas que forem capazes de superar as tradicionais hierarquias 
conseguirão reter estes profissionais. O empreendedor corporativo precisa de estímulos para 
trabalhar da maneira adequada e um deles é o ambiente ideal, com poucos níveis hierárquicos, 
acesso fácil à diretoria da empresa, transparência e fluidez de informações. Empresas com perfil 
conservador e centralizador terão maiores dificuldades. Assim como as relações empresa/cliente 
mudaram, outros paradigmas, como a relação chefe/subalterno também precisam ser alteradas.  
 
O que as empresas ganharão com a adoção deste modelo?  
 
- Além de reter talentos, a tendência é melhorar os resultados financeiros. O trabalho em equipe, 
a maior velocidade para executar tarefas e comunicação interpessoal mais eficiente são outros 
resultados desta nova cultura.  
 
Jornal do Commércio - 23/10/2003 


