
LUIZ CANDREVA
É um dos principais "futuristas" 

brasileiros, eleito um dos 100 jovens 
mais inovadores da América Latina pela 

F.Co e "Top 10 Mentor" pelo "Startup 
Award 2017" da ABStartups. 

Empreendedor por natureza, com 
carreira construída em algumas 

multinacionais no Brasil e nos EUA. Tem 
vasta vivência empresarial, sobretudo 
nas áreas comercial e de marketing. 

Empreende desde 2011, quando fundou 
a CoLab. Hoje divide seu tempo em 

lecionar, mentorar novos 
empreendedores, aprender e palestrar 

sobre disrupção digital, marketing 
digital, "Sharing Economy", 

empreendedorismo, e futurismo de 
modo geral. É coordenador e professor 
de MBA's, além de "Digital Innovation 

Advisor" de grandes corporações.

RICARDO GUIMARÃES
É presidente da Thymus Branding, uma 
consultoria estratégica para empresas 
que atuam em cenários em constante 

mudança e, portanto, têm suas 
identidades e perenidade colocadas em 
risco. Tem apoiado cases consistentes no 

mercado, tais como Vivo, 
RD-RaiaDrogasil, Natura, que é case 
study na London Business School e 

Banco Real, que é case study na Harvard 
University. É fundador e membro do 
conselho da RAPS – Rede de Ação 

Política pela Sustentabilidade; fundador e 
membro do conselho do Instituto ATA – 

Gastronomia e Sustentabilidade. Coautor 
dos livros “Gestão Integrada dos Ativos 
Intangíveis” e “Liderança Baseada em 

Valores - caminhos para a ação em 
cenários complexos e imprevisíveis”.

É colunista da revista Trip desde 1998.

Com curadoria de Marcos Baumgartner, Publisher da Revista TED 
Gestão de Pessoas, esta edição vai proporcionar conversas 

estratégicas sobre esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo 
em que estamos vivendo, no qual cada vez mais temos a sensação

de que “algo está fora da ordem”, “fora de controle”.

CONVERSAS SOBRE

INCERTEZAS

A SBPNL convida você para
participar da próxima edição do evento

Como conviver com um mundo complexo, instável,
imprevisível, repleto de disrupções e transformações

profundas e rápidas?

COMO ESTAR PRONTO PARA LIDAR COM O INESPERADO, COM A INCERTEZA?
VENHA CONVERSAR COM NOSSOS CONVIDADOS, SEMPRE ESPECIALÍSSIMOS!

Centro de Treinamento SBPNL
Rua Fernandes Borges, 120 - Jardim Paulista

Serviço de valet parking gratuito disponível no local

CONFIRME DESDE JÁ SUA PRESENÇA - RSVP:
relacionamento@pnl.com.br

WELCOME COFFEE DISPONÍVEL A PARTIR DAS 8H

04 · 10 · 2018 8h30 às 12h


