MARCELO
BIASOLI
Marcelo Biasoli é formado em Administração de Empresas
pela PUC - SP, com especializações em Marketing pela
FAAP, MBA em Gestão de Negócios pela FGV – SP,
Executive Program da Singularity University, Inovação pelo
MIT e Gestão Estratégica de Neurociências pela TAI
Consultoria.

MARCELO
BIASOLI
A carreira no mercado financeiro
proporcionou ao executivo experiências nas
áreas de Estratégia, M&A, Desenvolvimento
de Negócios e Marketing. Como diferencial,
Marcelo também é coach, atua com
desenvolvimento humano e neurociência
aplicada aos negócios. Ele ainda tem
competências como future thinking,
criatividade e intraempreendedorismo, que
auxiliam pessoas e neegócios na curadoria
de suas transformações.
Atualmente, Marcelo Biasoli é membro
principal do Fundo de Venture Capital Latin
Leap no Brasil, atua como advisor de start
ups e colunista no portal E- Investidor, do
Estadão.

PRODUTOS
Palestra Você 4.0
Essa palestra é um convite para uma jornada de conhecimento, que vai mexer com as emoções, impulsionar a criatividade e
desvendar caminhos para potencializar o autoconhecimento de qualquer pessoa. O objetivo é chamar atenção para as
transformações no mundo dos negócios e ensinar como desenvolver competências para o futuro. São reflexões baseadas em
estudos sobre neurociências, comportamento humano e muito anos de experiencia profissional.
Assuntos abordados: Desenvolvimento pessoal, inovação, finanças, criatividade, carreira e mercado financeiro.
Para quem: Profissionais do mercado financeiro, comunicadores, interessados em desenvolvimento pessoal e criatividade.

Mentoria de Transformação de Negócios
Potencialize seu negócio agora! Descubra qual estratégia e os melhores processos para aproveitar as oportunidades
do mercado.
Como funciona? Discutimos os riscos, conectamos a Cultura Organizacional à melhor estratégia do negócio e
identificarmos potenciais parcerias e aquisições.
Pilares: Estratégia - Expansão de negócios - Cultura & Pessoas - Inovação & Digital – Pessoas

PRODUTOS
Conselho Consultivo
Otimize processos com foco no crescimento sustentável do seu negócio! O conselho consultivo + mentoria é o produto ideal
para uma empresa expandir e guiar a equipe rumo aos objetivos traçados.
Como funciona? Avaliamos processos chaves e proporcionamos sessões de mentoria e coach com sócios e líderes da equipe
da organização.
Pilares: Estratégia & Governança - Tecnologia & Digital - Comunicação - Expansão de negócios

FALE COM O NOSSO TIME E GARANTA UM SHOW
DE CONTEÚDO PARA SUA EMPRESA.
(11) 5083 - 9970
comercial@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

