
 

 
 
 

MALCOLM MONTGOMERY:      A menor empresa do mundo 

com o maior resultado do mundo. 
 
 

A Palestra 

Qual o combustível que move uma empresa? 
 
O Brasil é a grande aposta mundial para o desenvolvimento para a próxima década. Empresas e 

profissionais vivem uma fase de grandes transformações estratégicas para aproveitarem ao máximo o momento 
positivo que estamos vivendo. 

 
Nosso ponto de partida é uma empresa que começou muito cedo, que tinha apenas 4 funcionários, 

porém todos trabalhavam com toda a dedicação e amor que pudessem dar. 
 
Esta empresa é muito conhecida, seu nome é The Beatles. 
 
Criando uma analogia da banda a uma empresa, queremos propor a visão do trabalho como uma 

grande paixão e que a dedicação e a responsabilidade pelo trabalho, traz para a vida um novo significado. 
 
A palestra é roteirizada no sucesso dos Beatles e na astronômica repercussão comercial, social, cultura 

e trans-geracional da banda, segue a famosa receita de sucesso criada pelo Dr. Malcolm Montgomery, que 
mistura informação, música, cinema e arte em um Show composto de músicas dos Beatles. 

 
Focamos no material humano, na qualidade desses indivíduos, em sua capacidade de interagir com os 

outros, formando uma equipe que tenha espírito de grupo, aonde haja competição saudável e saúde 
comportamental que não paralise o espírito de união demonstrando que a melhor forma de ser bem sucedido é 
somarmos as nossas melhores qualidades as dos outros. 
 
Temas abordados 

1. A base da cidadania 
2. Diminuindo os obstáculos 
3. A força motriz: amor e sexo 
4. O trabalho como possibilidade de desenvolvimento 
5. Imagem e conteúdo 
6. Opressores e Revolução: sem armas 
7. Família: a base 
8. Fé e espiritualidade; o sagrado. 
9. Sustentabilidade: o Futuro 
10. A gratidão e solidariedade = saúde 

 
 
 
Duração: 1 hora e 50 minutos. 
 
Perfil do Público: homens e mulheres, sem restrição de idade. 
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O Evento 

O evento necessita de condições básicas para a sua realização: 
:: Espaço adequado para a realização; 
:: Ambiente que possa ser escurecido; 
:: Sistema de Sonorização, iluminação e projeção solicitado; 
:: A montagem do equipamento deverá ser feita num espaço de tempo que não comprometa  

a passagem de som e o inicio do evento. 
 
 
Relação da Equipe: 

Palestrante 
:: Dr. Malcolm Montgomery – Palestrante, Violão, Guitarra e Voz 
 
Equipe de Músicos 
:: Jose Mauricio Loureiro – Violão e Voz 
:: Paulo Barizon – Bateria 
:: Bruno Coppini – Baixo e Voz 
:: Sidney Ferraz – Teclado 
 
Operador de áudio visual 
:: Fausto Noro 
 
Produtora 
:: M. Montgomery Produções Artísticas e Culturais LTDA 
:: Produção Geral e Coordenação do Show 

Fausto Noro 
 
 
 
 
 
 

Dados Comerciais: 


Responsável: Fausto Noro 

Fones: 11 3063 9522 / 11 7863 2716 

E-mail: faustonoro@yahoo.com.br 

Site: www.drmm.com.br 
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