
A SBPNL convida você a participar da 2ª edição da série 
“ExponencialMentes”, na Casa do Saber.

Vamos retomar, com convidados mais que especiais,
esta proposta de realizar diálogos estratégicos de alto nível 

sobre temas de gestão que impactam a todos nós.

Um encontro intimista que, com certeza, promoverá uma 
rica troca de experiência entre todos os participantes.

Com a condução de nossos convidados Solange Mata Machado
e Marcos Braga, vamos focar o tema “inovação” nas empresas.

Por que algumas organizações são mais inovadoras do que outras?
O que uma organização precisa fazer para se tornar inovadora?

Como a gestão da inovação de relaciona com a cultura da empresa?
Venha conversar sobre tudo isso e muito mais!

22 · 8 · 2017 8h às 11h30
CASA DO SABER

R. Dr. Mario Ferraz, 414 - Jardim Paulistano
Serviço de Valet Parking

Indispensável R.S.V.P para fernanda.palacios@pnl.com.br

Solange Mata Machado

Doutora em inovação e competitividade 
pela FGV com especializações nas 

Universidades de Hitotsubaschi (Japão), 
Technion (Israel), Remin (China), Babson 
(USA) e Yale (USA). É Engenheira elétrica 
com BS pela Columbia University. Atual 
Presidente da Imaginar Solutions, já foi 
CEO da ADL Serviços de Fidelização no 

Brasil, Executive Director e General 
Manager da Amcham Brasil, Representante 

Brasil da US Chamber of Commerce, CEO 
da Axiom Corporation e da 

Conectadas.com. É palestrante nacional e 
internacional sobre o tema de inovação e 

propriedade intelectual.

Marcos Braga

Expert em Liderança, Gestão e Educação 
Corporativa. Administrador de Empresas 

pela FEA/USP. Pós-graduado em 
Administração de Empresas pela FEA/USP 
e em Negócios pela Essec Business School 
(Cergy Pontoise – França). Foi Presidente 

da HSM do Brasil, empresa líder de 
serviços de Educação Executiva de alto 

nível e Diretor de Negócios de Educação da 
Deloitte, líder global de serviços de 

consultoria e auditoria. Membro do Comitê 
de Empresários para o fomento da 

Inovação do Governo de Minas Gerais,
a convite a Fundação Dom Cabral

e da Amcham MG.

CONVERSAS SOBRE INOVAÇÃO


