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PALAVRAS INICIAIS

“

Elaine
Tavares

O mestrado é um dos pilares centrais do
COPPEAD, e ilustra o propósito da instituição de transformar pessoas e sociedades. Pioneiro no Brasil ao promover uma
formação profunda, crítica e voltada para
a construção de organizações sólidas e
competitivas, o programa atravessou
fronteiras ao se internacionalizar, servindo também como uma plataforma para
futuros líderes globais. É com alegria que
formamos mais uma turma de mestres
comprometidos em gerar o impacto positivo que tanto precisamos.

Diretora do Coppead

“

Otávio
Figueiredo

Temos muito orgulho da trajetória de
crescimento trilhada por cada integrante
desta turma. São talentos com distintos
backgrounds, nacionalidades e projetos
de vida, mas que juntos, desde 2021, formaram um grupo alinhado e engajado
durante todo o percurso. Foi um grande
aprendizado acompanhar a evolução da
turma e uma satisfação como coordenador ver o quão grandiosos serão em suas
carreiras.

Coordenador do Programa

Coordenador do
programa
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COPPEAD/UFRJ

O Coppead é a escola de negócios
brasileira com renome internacional que
auxilia pessoas e empresas em seus
processos de transformação, a partir de
um ensino integrado e orientado para
uma atuação prática e crítica no mundo
dos negócios.
Com mais de 45 anos de atuação em
programas de educação executiva, a
instituição já formou mais de 16 mil
proﬁssionais, líderes e protagonistas de
suas organizações, contribuindo para o
desenvolvimento do país e projeção de
seus alunos no panorama global.

Rankings,
Associações e
Acreditações

O melhor MBA do Brasil

IMPACTO GLOBAL
Mais de 4
décadas
formando
executivos

11 vezes entre os 100
melhores do mundo
em rankings do
Financial Times
Redes
internacionais
de pesquisa

Parcerias
com 40
Business
Schools em 5
continentes
Nota 6 de
7 na Capes

Mais de 16.000
ex-alunos

Docentes com
experiência
executiva e
acadêmica
internacional
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O programa

DE MESTRADO
O Coppead é uma das melhores Escolas de
Negócios do mundo e oferece o único
mestrado em Administração do Brasil que
segue os padrões internacionais de
qualidade, tendo sido listado 11 vezes no
Financial Times dentre os melhores
programas do mundo.

Pilares do
Desenvolvimento

Competências
cognitivas e
comportamentais

Aulas em inglês
Alunos regulares e intercambistas do Brasil e do exterior
Professores com doutorado e pós-doutorado

Planejamento de
carreira

Sólida base em negócios e tracks temáticos
Programa gratuito
Nota 6 de 7 na CAPES
Pesquisa de
assuntos relevantes
para o mercado

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

40 Business Schools nos 5 continentes

+26

Business
Schools
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Formação de

LÍDERES DE IMPACTO
Desde sua criação, o mestrado tem um propósito claro: formar
executivos e empreendedores aptos para os desaﬁos globais de
conduzir as organizações do futuro.
A estrutura do programa não somente desenvolve competências
técnicas e soft skills, mas também oferece ferramentas, projetos e
oportunidades para o aluno se conectar com o mercado, para
posteriormente ocupar posições de destaque.

“

Fábio Coelho

O Mestrado do COPPEAD foi fundamental
para minha formação proﬁssional. Como engenheiro, o COPPEAD me ajudou não apenas
a construir ótimos relacionamentos, mas
também no desenvolvimento de uma visão
sistêmica e estruturada de como avaliar, planejar, gerenciar e entender as dinâmicas de
indústrias e empresas. Ao longo da minha
carreira como executivo, pude comprovar
inúmeras vezes como o COPPEAD é um
centro de excelência e referência de ensino.

Presidente do Google Brasil, ex-aluno

ALGUNS COPPEADIANOS NOTÁVEIS

Isabella Rizzo
VP Marketing and
R&D LATAM
Kraft Heinz
Company

Marta
Wermelinger
Former Partnerships
and Sustainability
Director
Ensina Brasil

Marcelo
Picanço
CEO Porto Seguro

Joris Steinberg

Marcelo Möller

Andre Chiarini

Vice Presidente
Dutch Brazilian
Chamber of
Commerce

Global Director
International
Premium Beer
Portfolio

Managing
Partner na INFRA
Partners

Renata Cid
Strategy and New
Businesses
Executive
Manager Ipiranga

João Carvalho
de Miranda
Former Chairperson
of the Board
Votorantim
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Relacionamento

com o MERCADO
O Coppead é um parceiro estratégico de organizações que
querem transformar seus negócios.
O programa de mestrado do COPPEAD é diferenciado, sendo
uma das principais plataformas de contato da escola com o
mercado, através de diversas iniciativas de desenvolvimento dos
alunos e da própria recolocação após o programa.
MBA Internship
Networking Week
Participação em disciplinas e desaﬁos
Participação em estudos especíﬁcos
Cátedras de Pesquisa

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
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MBA INTERNSHIP
O MBA Internship é um projeto temporário, de 8 a 10 semanas,
oferecido por empresas parceiras, no qual o aluno selecionado
trabalha contribuindo com seu treinamento em gestão de
negócios. Essa é uma oportunidade da empresa endereçar um
desaﬁo especíﬁco, conhecer novos talentos e ainda se conectar
com novas práticas e ferramentas de gestão.

Proposta

Inscrição

Seleção

Projeto

Empresa envia
para comitê a
descrição do
projeto e perﬁl
desejado do
candidato

Os alunos se
inscrevem nas
vagas conforme
orientação da
empresa

A empresa
conduz o
processo seletivo
e deﬁne modelo
de contratação

Com a
contratação, o
proﬁssional inicia
suas atividades
na empresa

■ Sem vínculo empregatício – a empresa escolhe a melhor forma de

contratação;

■ Vários escopos de projeto - a sólida formação em gestão de negócios e

diferentes backgrounds dos alunos permite uma variedade de projetos;

■ Flexibilidade nas etapas - dentro de um horizonte temporal, a empresa

gerencia a duração das etapas de seleção e do projeto.

EMPRESAS QUE JÁ PARTICIPARAM
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TURMA 2021/2022

CONHEÇA OS CANDIDATOS
10 | André Bandeira de Mello
11 | Andreia Rossini
12 | Daniel Plattek
13 | Felipe Fernandes
14 | Gabriel Faveret
15 | Gustavo Miranda de Freitas
16 | Hélio Guedes Camargo
17 | Humberto Pinto
18 | Jiaxin Chen
19 | Júlia Albuquerque
20 | Juliana Maria da Silva
21 | Larissa França
22 | Leonardo Cunha
23 | Manuela Anomal
24 | Mellise Dantas
25 | Pedro Cunha Schittini

“

O curso ensina como
pensar de maneira estruturada. Todos os
que passam por lá
aprendem a entender
como
importantes
mudanças afetam o
ambiente competitivo
e a dinâmica de seus
mercados e certamente estão aptos a contribuírem para a evolução
das
empresas
onde trabalham.

26 | Simone Vencato
27 | Tadeu Lopes Rodrigues
28 | Tomás Cosendey
29 | Valentin Aigner

Luiz Eduardo
Baptista

Ex-Presidente Sky
ex-aluno
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André

Bandeira de Mello
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
The Drunk Trunk

Analista Financeiro

Out/2019 - Mar/2020
■ Gerir o ﬂuxo de caixa
■ Contas a pagar
■ Elaboração de relatórios ﬁnanceiros (orçamento, resultado
ﬁnanceiro, relatório de margens)
■ Dialogar com investidores e/ou franqueados
■ Auxiliar na escolha de novos PDVs

andre.guilherme.pinto@gmail.com
/andrebmello
(21) 98065-0271
Formação Acadêmica

Clube de Investimentos ABC
Sócio e Investidor

Rio de Janeiro/RJ - Mar/2018-Abr/2019
■ Alocação de recursos em ação
■ Captação de dinheiro para o clube
■ Conciliar e acompanhar carteira do clube

■ UERJ - Ciências Econômicas - 2019

Ecofood

Experiências Acadêmicas

Londrina/PR - Abr/2019-Jun/2019

■ Economus (Empresa Junior UERJ)
Consultor de comercial e marketing
responsável por prospectar projetos e auxiliar
na negociação, bem como nas mídias digitais
da empresa. Após 6 meses, virei Diretor da
área na qual era responsável pela estratégia
de captação e das mídias. - 2013/2015

■ Planejar e gerir a expansão para a cidade do RJ
■ Captar e negociar com estabelecimentos de food service
■ Gestão de caixa para o projeto

Áreas de Interesse

ESG | Finanças | Finanças Corporativas |
Private Equity | Venture Capital | Wealth
Management

Idiomas

Gerente de Expansão

SIAS
Estagiário de Investimentos

Rio de Janeiro/RJ - Fev/2017-Ago/2018
■ A função existe para auxiliar diretamente o Gerente de
Investimentos na decisão de novos investimentos
■ Conciliar posições da carteira
■ Emitir relatórios de novos investimentos e da carteira

■ Inglês - Fluente

Soft Skills

Inteligência Emocional | Criatividade em
Resolver Problemas | Determinação | Bom
Relacionamento Interpessoal

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ EViews
■R
■ SQL
■ VBA
Book MBA Internship
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Andreia

Rossini

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Construtora Fonseca e Mercadante

Gerente de Contrato/Empreendimento

andreiaross@gmail.com

Rio de Janeiro/RJ - Out/2011 - Abr/2014
■ Gerência de Contrato/Empreendimento - 177.000 m²
construídos, com aproximadamente 1.800 funcionários diretos e
terceirizados (pico)
■ Administração de contrato e orçamento de R$ 400 milhões
■ Administração do prazo contratual com obra entregue na
data contratada
■ Acompanhamento e supervisão das gerências de
Planejamento, Controle, Projetos, Produção, QSMS,
Administração Pessoal / Financeiro e Suprimentos

/andreia-Rossini

Construtora Camargo Correa S . A

(21) 99775-1290
Formação Acadêmica
■ FGV - MBA Gerência de Empreendimentos
2008
■ UFRJ - Engenharia Econômica e
Administração Financeira 2003
■ UERJ - Engenharia Civil 1996

Experiência Internacional
■ Canadá - Intercâmbio para
estudo de língua (Francês) - 2014-2015
■ Canadá - Intercâmbio para estudo de
língua (Inglês) - 2018

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Estratégia | ESG |
Inteligência e Planejamento Comercial |
Negócios Internacionais |
Responsabilidade Socioambiental

Idiomas
■ Inglês - Fluente
■ Francês - Fluente

Soft Skills

Comprometimento | Independência |
Criatividade | Adaptabilidade

Gerente de Produção

Rio de Janeiro/RJ-Vitória/ES -Out/2006-Ago/2009
■ Gestão de equipe na execução Torres Leste e Oeste sede
Petrobrás - VIX. /Escola SESC Barra
■ Acompanhamento das atividades de acordo com as normas
de QSMS Petrobrás
■ Acompanhamento de cronogramas, custos e registros para
pleitos
■ Elaboração de estratégia para gestão de recursos, materiais,
mão-de-obra e serviços
■ Elaboração de cronograma de recursos
■ Reuniões com clientes internos e externos
■ Elaboração de plano de logística do empreendimento

Santa Barbara Engenharia S . A

Coordenadora de Obras | Gestora de Obras |
Engenheira Residente

Rio de Janeiro/RJ-Ago/2000-Set/2006
■ Coordenação de equipe multidisciplinar - Construção Escola
SESC Barra - fase 1 e construção do CP do Inca, ISO 9001
■ Orçamento de concorrência
■ Contratação de serviços e equipamentos
■ Gestão de equipe de produção, Planejamento e Controle e
Apresentação de resultados prazo, custo e índices CRS
■ Acompanhamento de reuniões multidisciplinares com
cliente para o desenvolvimento de projetos

Trabalho Voluntário
■ Casa Fluminense - 10 º Fórum RJ - Relatoria

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ EViews
■ Stata
Book MBA Internship
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Daniel
Plattek

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Ternium S.A

Trainee - Analista de Projetos

dplattek@gmail.com

/daniel-plattek
(21) 98879-3240
Formação Acadêmica
■ CEFET RJ - Engenharia de Produção - 2018
■ Colorado State University (Pueblo) Programa Ciências Sem Fronteiras - 2015-2016

Experiências Acadêmicas
■ Iniciação Cientíﬁca - Pesquisa em Gestão de

Inovação com foco em Propriedade Intelectual
no Brasil. - Ago/2014 - Jul/2015

Experiência Internacional
■ Programa Shnat Hachshará em Israel -

Formação de lideranças. Participação em
atividades voluntárias de cunho social e em
cursos de capacitação em liderança, educação e
resolução de conﬂitos - 2012

Rio de Janeiro/RJ - Fev/2019 - Fev/2021
■ Programa de trainee para formação de lideranças com
duração de 2 anos. Durante este tempo, estive alocado no
departamento de Gestão e Planejamento Industrial como
Analista de Projetos
■ Responsável pelo desenvolvimento de estudos de insourcing
e outsourcing de contratos de serviços industriais do site
industrial de Santa Cruz Rio de Janeiro
■ Responsável pelo desenvolvimento de estudos de viabilidade
econômica para projetos de investimento (CAPEX) no site
industrial de Santa Cruz - Rio de Janeiro
■ Suporte à elaboração de estudos de benchmarking entre os
sites industriais do Brasil e Argentina

Sua Música

Analista de Mídia Programática/OPEC - Mar/2018 -

Nov/2021

Estagiário de Performance - Ago/2017 - Fev/2018
Estagiário Financeiro - Mar/2017 - Jul/2018

Rio de Janeiro/RJ
■ Responsável pelo desenvolvimento de parcerias para
monetização de dados
■ Responsável pelo desenvolvimento de relatórios de
inteligência comercial para projetos de Branded Content
■ Responsável pela otimização de preços de mídia no
ambiente programático (Open Auction & Private Deals)

BRF S.A

Estagiário de Trade Marketing

Idiomas

Rio de Janeiro/RJ - Set/2016 - Fev/2017
■ Responsável pela atualização das apresentações semanais
do time de Trade Marketing para reuniões de follow up do
time de executivos da regional Sudeste
■ Suporte à coordenadora da área no desenvolvimento e
execução de plano operacional para reativação de produtos
de conveniência em pequenos varejistas da regional Sudeste

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Intermediário

Trabalho Voluntário

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Digital/Tech |
Finanças | Inovação | Novos Negócios |
Estratégia | ESG | Energias Renováveis

Soft Skills

Colaborativo | Curioso | Detalhista |
Adaptabilidade

■ Habonim Dror - 2008-2015
ONG de educação não formal para jovens de 8 a 20 anos.
Atuação como voluntário desenvolvendo materiais
pedagógicos e outros projetos diversos para a instituição

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ EViews
Book MBA Internship
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Felipe

Fernandes
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
FGV

Pesquisador

fap_fernandes@hotmail.com

/felipe-a-p-fernandes
(21) 97138-2513
Formação Acadêmica
■ FGV Rio - Pós Graduação em Administração
- 2016
■ UFRJ - Bacharelado em Administração 2013

Experiências Acadêmicas
■ UFRJ - Pesquisador bolsista do Instituto

Nacional de Ciência e Tecnologia: auxiliei na
coleta e análise de dados para formulação de
políticas de desenvolvimento da área de petróleo
e gás. - 2011-2012

Rio de Janeiro/RJ - Jun/2015 - Jun/2017
■ Atuei no Programa das Relações de Estado, Mercado e
Comunidade em Territórios Paciﬁcados
■ Realizei entrevistas em profundidade com os principais
empresários e gestores de negócios nas favelas da Providência,
Chapéu Mangueira e Babilônia
■ Fiz o mapeamento de todos os negócios formais e informais
das favelas, analisando o desenvolvimento comercial das favelas
após a implementação de UPPs
■ Elaborei relatórios com a análise dos dados para o auxílio na
formulação de políticas públicas objetivando o
desenvolvimento social e empresarial das favelas

Conteúdo Digital Filmes
Analista Administrativo

Rio de Janeiro/RJ - Jun/2013 - Jul/2014
■ Controle de estoques e de compras e materiais das atividades
de suporte administrativo
■ Atuava na gestão de licenças e férias, assim como na
admissão e demissão dos funcionários
■ Acompanhamento de indicadores de performance e geração
de relatórios de rotina

Pró Reitoria de Extensão da UFRJ
Estagiário de Administração

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Avançado

Rio de Janeiro/RJ - Jun/2012 - Mar/2013
■ Auxiliei na gestão do cronograma de captação de verbas e
bolsas para os centros de extensão
■ Auxiliei na avaliação e mensuração dos impactos das
atividades dos programas de extensão da UFRJ
■ Realizei divulgação e coordenação das atividades de
extensão com potenciais beneﬁciados pelos programas
■ Participei do planejamento e da gestão de eventos de
extensão universitária na UFRJ

Soft Skills

Trabalho Voluntário

Áreas de Interesse

Comportamento do Consumidor | Data
Science | Gestão de Projetos | Inovação |
Marketing

Idiomas

Trabalho em Equipe | Planejamento e
Organização | Criatividade | Capacidade de
Síntese | Adaptabilidade | Resolução de
Conﬂitos

Softwares e Hard Skills

■ Servir Vegano - 2019
Preparo e distribuição de refeições e de kits de higiene pessoal
para pessoas em situação de rua
■ UFRJ - IPPMG - 2012
Contador de histórias na ala de pediatria do hospital

■ EViews
■ Microsoft Ofﬁce
■R
■ SQL
■ Stata
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Gabriel
Faveret

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Duloren S/A

Analista de Custos

Rio de Janeiro/RJ - Nov/2016 - Fev/2021
■ Análise de variações divergentes dos custos médios e suas
naturezas com o intuito de manter os valores dentro da média
de mercado
■ Revisão de custos padrão dos SKUs
■ Apuração de rateio de custeio por absorção e consumos
■ Apuração de Margem de Contribuição e Markup
■ Análise e controle de custos, com ênfase em eliminação de
perdas e redução de gastos

gabriel.faveret@gmail.com

/gabriel-faveret
(21) 99822-8893
Formação Acadêmica

■ Unirio - Matemática - Previsão 2025
■ Puc RS - Finanças corporativas, M&A e
Equity - 2021
■ FGV - Gestão Financeira - 2018

Áreas de Interesse

Sustentabilidade | Data Science | Estratégia |
Inovação | Gestão de Projetos

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Básico
■ Francês - Básico

Soft Skills

Pensamento Criativo | Resiliência | Adaptação
| Paciência | Empatia | Resolução de
Problemas

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Power BI
■ Python

Telelaudo Telerradiologia
Auxiliar Administrativo

Rio de Janeiro/RJ - Fev/2015 - Ago/2016
■ Implementação e manutenção do sistema de cobrança de
inadimplentes
■ Implementação e manutenção de um sistema de arquivo
contábil
■ Emissão e recebimento de Notas Fiscais
■ Pagamento de impostos
■ Atendimento aos clientes pertinente a assuntos ﬁnanceiros

Backstage Rio Produções
Auxiliar Administrativo

Rio de Janeiro/RJ - Mar/2012 - Jan/2015
■ Organização de documentos de apoio à Contabilidade
■ Prospecção de fornecedores para obtenção de subsídios
■ Análise e revisão de documentação para obtenção de
investimentos

Consunav Consultoria em Projetos Navais LTDA
Técnico Administrativo

Rio de Janeiro/RJ - Mai/2010 - Jun/2011
■ Desenhos técnicos na área de tubulações navais
■ Auxílio na criação e revisão de documentos técnicos
■ Revisão de documentações técnicas de projetos navais
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Gustavo

Miranda de Freitas
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Estado do Rio de Janeiro - SEPLAG RJ
Superintendente de Projetos e Fundos

Rio de Janeiro/RJ - Out/2020 - Atual
■ Mapeamento estratégico dos fundos ﬁnanceiros especiais do
estado do RJ, atuando como PMO dos principais projetos
correlatos, representantes de 18% do orçamento estadual
■ Deﬁnição de modelo de referência para a governança dos
fundos especiais do estado para uma atuação mais efetiva
do órgão central, com alocação dos recursos ﬁnanceiros de
forma mais eﬁciente, dentro do regime de recuperação ﬁscal

gustavo.freitas1971@gmail.com

/gustavofreitas1971
(21) 97940-0007
Formação Acadêmica

■ UFRJ - Eng. de Produção - 1996
■ UCAM - MBA Marketing - 1999
■ IAG PUC - MBA em Gestão Empresarial 2005

Experiência Internacional
Argentina e Chile

■ Desenvolvimento e implementação de
serviços de consultoria em gestão
empresarial na rede Shell da Argentina e
Chile: aumento médio de 10% no volume de
vendas da rede de postos - 2004-2006

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Educação | Energia
Sustentável | Gestão de Projetos | Operações
e Supply Chain | Inteligência e Planejamento
Comercial

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Fluente

Soft Skills

Desenvolver Relacionamentos | Coordenar |
Promover Mudanças | Comunicação Eﬁcaz |
Treinar | Antecipar e Prevenir Problemas

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Eviews
■ SAP
■ SQL

Imprensa Oﬁcial do Estado do RJ (IOERJ) - RJ
Membro do Conselho de Administração | Diretor
Financeiro

Rio de Janeiro/RJ - Jul/2019 - Jul/2020 | Fev/2019 | Mai/2019
■ Deﬁnição de nova linha de receitas / redirecionamento
estratégico do modelo de negócios, permitindo retorno à
viabilidade econômica da empresa
■ Direção, organização e controle das funções da área ﬁnanceira
da empresa com orçamento anual de R$ 75 MM

Empreendimentos de franquias “Koni Store” e
“Yoggi” - RJ
Sócio e Diretor Administrativo Financeiro

Rio de Janeiro/RJ - Jul/2007 - Out/2014
■ Gestão geral e ﬁnanceira das empresas, responsável pela
entrega do P&L
■ Payback do capital investido em 14 meses x média de 36
meses do mercado. Estratégias de gestão adotadas como
benchmark e padrão para a rede pelo franqueador

Shell Brasil - RJ

Gestor de Relacionamento Comercial | Gestor de
Franquias de Postos | Gerente de Projetos Brasil,
Argentina e Chile

Rio de Janeiro - Jan/2003 - Jan/2009
■ Implantação e gestão de programa global de
relacionamento comercial, com gestão dos contratos de
revenda: orçamento anual de USD 2,3MLN
■ Implementação do projeto recebíveis, trazendo redução de
USD 6,3MLN de capital empregado e adição de USD 5,3MLN
em garantias
■ Modelagem do negócio de Franquias de Postos
■ Implementação de consultoria em gestão (Programa MIL) no
Brasil, Argentina e Chile; rede de 600 postos de serviço,
receita anual gerada superior a USD 3MLN

Book MBA Internship

15

Hélio

Guedes Camargo
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Petrobras

Engenheiro de Projetos

theheliogc@gmail.com

Rio de Janeiro/RJ - Jan/2019 - Out/2021
■ Integrante de equipe responsável pelo desenvolvimento de 4
projetos na Bacia de Campos: BM-C-33 (Pão de Açúcar),
Revitalização das Malhas de Óleo e Revitalização das Malhas de
Gás
■ Responsável pelo escopo onshore (midstream e downstream)
dos 4 projetos: conexão com dutos offshore; instalação de dutos
onshore (inclusive negociação de faixas de servidão); obras e
instalação de equipamentos; monetização do óleo e do gás e
licenciamento ambiental

/helio-camargo-4a01041a2

HMP Mar

(21) 99885-6639

Gerente de Produção

■ UFRJ - Engenharia de Produção - 2011

Rio de Janeiro/RJ - Out/2014 - Dez/2018
■ Construtora e incorporadora de médio porte
■ Redução de custos através de otimização operacional,
aplicando ferramentas de gestão de projetos

Áreas de Interesse

Consumidor Seguro

Formação Acadêmica

Energia | ESG | Finanças | Finanças
Corporativas | Finanças Sustentáveis

Experiências Acadêmicas

■ Impa - Iniciação Cientíﬁca - 2006-2007

Experiência Internacional

Fundador e CEO

Rio de Janeiro/RJ - Set/2013 - Dez/2018
■ Empresa de pequeno porte
■ Consultoria em Defesa do Consumidor. Plataforma digital que
conecta advogados e clientes

■ França - Ecole Centrale de Lyon Intercâmbio Acadêmico - 2007-2009

SEBRAE

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Francês - Avançado

Rio de Janeiro/RJ - Jan/2011 - Dez/2012
■ Consultoria com ênfase em Implementação da Inovação Produtos, Processos, Finanças e Estrutura Organizacional

Soft Skills

Trabalho Voluntário

Adaptabilidade | Flexibilidade | Pensamento
Crítico | Liderança

Consultor Estratégico

■ Independente - 2003-2020
Aulas gratuitas de física e matemática para alunos carentes

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Power BI
■ EViews
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Humberto

Pinto

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Mackenzie - SP

Pesquisador de Iniciação Cientíﬁca

São Paulo/SP - 2018
■ Pesquisa de Iniciação Cientíﬁca entregue à Universidade
Presbiteriana Mackenzie: A Remuneração do Jogador de
e-Sports aos Olhos do Direito Brasileiro

Mackenzie - SP

Participante em Grupo de Pesquisa

humberto.pinto9@gmail.com
/humberto-pinto
(11) 97206-2964
Formação Acadêmica

■ Mackenzie (SP) - LLM em Direito Digital 2021
■ Mackenzie (SP) - Direito – 2019

Certiﬁcações

■ Certiﬁcate of Proﬁciency in English (CPE) –
2014

São Paulo/SP - 2019
■ Participação em grupo de pesquisa de Direito e Inteligência
Artiﬁcial com duração de 6 meses

Premiações

Mackenzie (SP) - 2019
■ Premio TCC 2019 - O Mercado de Dados e a Proteção à
Privacidade Individual no Brasil: Um Estudo Sobre a Proteção
Jurídica dos Dados

Informações Adicionais
■ Dupla Nacionalidade - Brasileira e Portuguesa
■ Aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil

Experiências Internacional

Estudante em Intercâmbio Universitário
- Hasselt / Bélgica – 2016-2017
■ Intercâmbio Universitário em Direito (Law)
com duração de 1 ano
■ Conhecimento adquirido em Direito
Europeu e áreas correlatas
■ Ampla vivência e convivência internacional

Áreas de Interesse

Estratégia | Marketing | Digital/Tech |
Compliance | Comportamento
Organizacional | Negócios Internacionais

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol – Intermediário

Soft Skills

Comunicação | Pensamento Crítico | Tomada
de Decisão | Criatividade | Adaptabilidade

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce

Book MBA Internship

17

Jiaxin
Chen

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
KPMG - RJ
Trainee

Rio de Janeiro/RJ - Jan/2021 - Atual
■ Auxiliar na elaboração de papéis de trabalho, na realização
dos testes substantivos para as principais áreas de balanço da
empresa Enel
■ Ajudar a equipe na elaboração dos relatórios com pareceres,
demonstrativos, descrições dos procedimentos praticados no
primeiro ano de auditoria da empresa

State Grid - RJ
jiaxinchen1010@gmail.com

/Jiaxin-Chen-/
(21) 97522-3286
Formação Acadêmica

■ UFRJ - Ciências Contábeis - 2020

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | E-Commerce |
Energia | Finanças Corporativas | Marketing |
Negócios Internacionais

Idiomas

Assistente Fiscal

Rio de Janeiro/RJ - Fev/2019 - Dez/2020
■ Realizar a validação de todas as notas ﬁscais recebidas e dar a
entrada no sistema
■ Analisar os documentos e calcular os imposto retidos
■ Elaborar relatórios gerenciais conforme a necessidade

CP Controladoria Proﬁssional e Serviços
Contábeis - RJ
Assistente Contábil

Rio de Janeiro/RJ - Ago/2018 - Jan/2019
■ Auxiliar na emissão das notas ﬁscais e controle das contas a
receber
■ Realizar a conciliação bancária e fechamento mensal

■ Inglês - Fluente
■ Mandarim - Fluente

Soft Skills

Adaptação | Boa Comunicação | Trabalho Sob
Pressão | Inteligência Emocional

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Eviews
■ VBA
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Júlia

Albuquerque
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Wide Digital

Rio de Janeiro/RJ - Mai/2013 - Jan/2021

Relacionamento com o cliente
■ Negociação com clientes e gestão de contas, fechando
contratos individuais de até R$ 1MM em serviços
■ Portfólio com 30+ clientes, incluindo líderes em diversos
setores, como Healthcare/Farmacologia, Energia, Óleo e Gás,
Cosméticos, Seguros e Logística
■ Gestão de múltiplos Stakeholders

julia_mba@hotmail.com

/juliambalbuquerque
(21) 99968-9750
Formação Acadêmica

■ UFF - Bacharelado em Jornalismo - 2013
■ IBMR - Bacharelado em Biomedicina (2017-2019 - curso pausado)

Experiências Acadêmicas

■ IBMR - Monitora de Morfoﬁsiologia 2017-2018
■ UFF - Co-fundadora e repórter do jornal de
campus "O Casarão" - 2012
■ UFF - Co-fundadora do "Projeto Webrádio 2011

Editora
■ Desenvolvimento de novas estratégias e campanhas voltadas
para comunicação corporativa e varejo
■ Líder de time de Criação e coordenação junto às áreas de
Marketing, TI e Suporte Técnico para construção de soluções
end-to-end

UFF

Estagiária de Produção Audiovisual

Niterói/RJ - Abr/2012 - Dez/2012
■ Criação e curadoria de materiais audiovisuais
■ Produção de eventos e simpósios na universidade
■ Reestruturação e controle do site da Creche UFF

Jornal O Fluminense
Repórter estagiária

Saúde e Indústria Farmacêutica | Operações
e Supply Chain | Gestão de Projetos | Gestão
de Pessoas | Inovação | Comportamento do
Consumidor

Niterói/RJ - Nov/2010 - Abr/2011
■ Repórter da "O Flu Revista" e Segundo Caderno, produzindo
matérias sobre diversos temas, como Saúde, Gastronomia,
Tecnologia e Inovação, Comportamento e Beleza
■ Administração do Twitter do jornal

Idiomas

Editora Ferreira

Áreas de Interesse

■ Inglês - Fluente
■ Italiano - Avançado
■ Espanhol - Básico

Soft Skills

Liderança de Projetos | Comunicação Eﬁcaz |
Teamwork | Empatia | Resolução de Conﬂitos
| Proposição de Novas Ideias

Softwares e Hard Skills

Editora estagiária

Rio de Janeiro/RJ - Out/2010 - Nov/2010
■ Controle e atualização do site e das redes sociais da empresa
■ Produção de conteúdo para a revista da companhia

Trabalho Voluntário
■ TV NBR - 2012
Produção de TV durante a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio+20

■ Microsoft Ofﬁce
■ Photoshop
■ SoundForge
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Juliana

Maria da Silva
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Globo - RJ

Analista de inteligência e performance II

Rio de Janeiro/RJ - Out/2021 - Atual
■ Responsável pelo acompanhamento e gestão de projetos de
ganhos de eﬁciência do Entretenimento da Globo, suportando
os stakeholders como agente inﬂuenciador nas tomadas de
decisão, por meio de análises críticas, apoio metodológico e
visão sistêmica.

Analista de planejamento e controle I
juliana.ms@poli.ufrj.br

/msjulianaa
(24) 98817-0693
Formação Acadêmica

■ UFRJ - Engenharia Civil - 2020

Experiências Acadêmicas

■ CTU Prague - Projeto de pesquisa,
apresentado na - ICCMS (2018) - 2018
■ Gerenciamento de Projetos (FGV) Conhecimento em Gerenciamento de
Projetos (PMBOK) e estudo da ﬁlosoﬁa
Critical Chain - 2017

Experiência Internacional

■ República Tcheca - Realização de um
projeto de pesquisa na Czech Technical
University em Praga, tendo o mesmo sido
apresentado na ICCMSE 2018, possuindo uma
carta de recomendação elaborada pelos
coordenadores - 2018

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Digital/Tech |
Estratégia | Negócios Internacionais |
Finanças Corporativas | Gestão de Projetos

Rio de Janeiro/RJ - Ago/2020 - Out/2021
■ Desenvolvimento de práticas para melhorar a eﬁciência e
eﬁcácia do dia-a-dia da equipe jurídica
■ Implantação de novos softwares
■ Criação de dashboards utilizando ferramentas de análise de
dados, como Power BI

MLog S/A - RJ

Analista de planejamento

Rio de Janeiro/RJ - Jul/2018 - Ago/2020
■ Orçamento e fechamento
■ Desenvolvimento e controle de KPIs
■ Valuation e M&A
■ Criação de dashboards utilizando programas de análise de
dados (Power BI, Excel)
■ Análise de relatórios ﬁnanceiros
■ Gestão de relações com investidores
■ Gestão de projetos

Cargill - SP

Global Scholar

São Paulo/SP - Jul/2016 - Jul/2018
■ Participação em seminários de liderança em São Paulo e
Amsterdã
■ Mentorada por líderes globais da empresa
■ Apresentações de estudo de caso
■ Membra da rede de ex-alunos participantes

Idiomas

■ Inglês - Fluente

Soft Skills

Resiliência | Autodidatismo | Liderança |
Proatividade | Perﬁl Analítico | Colaborativa

Informações Adicionais
■ DataB - Especialista em Power BI e Excel - 2019
■ Hashtag Treinamentos - Monitora de Power BI e Excel - 2020

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Power BI
■ SQL

Book MBA Internship

20

Larissa
França

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Editora Intrínseca Ltda.

Gerente Executiva - Set/2015 - Atual
Analista de Contratos - Abr/2015 - Ago/2015
Assistente de Direitos Autorais - Set/2013 - Mar/2015
Assistente Comercial - Nov/2009 - Abr/2012
Rio de Janeiro/RJ

larissafransob@gmail.com
/larissafransob
(21) 98178-8802
Formação Acadêmica

■ IBMEC - MBA Executivo em Finanças - 2018
■ IBMEC - MBA Executivo em Gestão de
Negócios - 2016
■ PUC Rio - Administração - 2010

Experiência Internacional

■ Yale Publishing Course - Leadership
Strategies in Book Publishing - 2016
■ Montgomery College - ESL English
Pronunciation Communication Skills - 2012
■ EF English First - Intercâmbio de trabalho
como Au Pair nos Estados Unidos - 2012-2013

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Digital/Tech |
Estratégia | Negócios Internacionais |
Finanças Corporativas | Gestão de Projetos

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Fluente

Soft Skills

■ Responsável pelos departamentos: Operações, Comercial,
SAC, Direitos Autorais, Contratos, Recursos Humanos e TI
■ Elaboração do plano de negócios do clube de assinaturas
Intrínsecos e do e-commerce da empresa, além da
administração da operação de ambos desde o lançamento
■ Gerenciamento do projeto de criação do sistema proprietário
de assinaturas e de troca de sistemas (plataforma e ERP)
■ Reestruturação de departamentos e revisão de processos
■ Redução dos custos de ocupação em 40%

White Martins Praxair Inc.

Estagiária
Rio de Janeiro/RJ - Jul/2009 - Nov/2009
■ Acompanhamento das entradas e saídas de recursos
ﬁnanceiros da Tesouraria
■ Elaboração de relatórios ﬁnanceiros e planilhas automatizadas
■ Criação de apresentações para a direção da empresa

Instituto Nacional de Câncer (INCA)

Auxiliar Administrativo - Out/2005 - Abr/2009
Estagiária/Aprendiz - Set/2003 - Ago/2005
Rio de Janeiro/RJ
■ Conciliação de despesas realizadas com o cartão corporativo
■ Emissão de notas de empenho
■ Pagamento de fornecedores

Trabalho Voluntário
■ ONG Sonhar Acordado - Voluntária nos eventos realizados
para crianças de comunidades carentes - 2010 & 2013
■ Proteção Animal - Recolhimento de animais abandonados
para tratamento e posterior adoção - 2009-2020

Orientação para Resultados | Resolução de
Problemas | Planejamento | Organização |
Desenvolvimento Pessoal | Empatia

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Excel Avançado
■ VBA
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Leonardo
Cunha

Manuela
Anomal
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro (GFRJ)

Integrante dos subsistemas de Aerodinâmica e Logística
Rio de Janeiro/RJ - Jan/2018 - Ago/2018

leocunhavieira@gmail.com
/leonardovieiracunha
(21) 97141-4656
Formação Acadêmica

■ UERJ - Engenharia Mecânica - 2018

Experiências Acadêmicas

■ UERJ - Colegiado Estudantil da Engenharia
Mecânica - 2017

Áreas de Interesse

Finanças | ESG | Data Science | Finanças
Corporativas | Private Equity | Venture Capital
| Wealth Management

Idiomas

■ Inglês - Fluente

Soft Skills

Capacidade Analítica | Liderança | Resiliência
| Perseverança | Inteligência Emocional |
Trabalho em Equipe

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ EViews
■ Python
■R
■ SQL
■ VBA

■ Auxiliei na elaboração dos projetos de minifoguetes na parte
de aerodinâmica
■ Apoiei no desenvolvimento de código Python de software
próprio para projeto aerodinâmico de minifoguetes
■ Propus e negociei parceria com empresa de software para
desenvolvimento de um sistema digital de gestão de compras,
estoques e ﬁnanças do grupo
■ Realizei pedidos de compra de material e logística para testes
de equipamentos e viagens

Petrobras

Estagiário
Rio de Janeiro/RJ - Jun/2015 - Jun/2017
■ Apoiei o desenvolvimento de um novo banco de dados para
equipamentos de Bombeio Centrífugo Submerso, em conjunto
com a TI e a gerência de Elevação e Escoamento, desde sua
concepção até a fase de produção
■ Elaborei aproximações para curvas de desempenho de
bombas centrífugas, obtidas por regressão linear a partir de
curvas padrão para cada modelo de bomba, com o objetivo
de serem adicionadas ao catálogo do novo banco de dados

UERJ

Monitor de Cálculo Diferencial e Integral
Rio de Janeiro/RJ - Fev/2014 - Jun/2015
■ Responsável por auxiliar os alunos com dúvidas nas
disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I e II

PENSI

Monitor de Matemática e Física
Niterói/RJ - Jan/2013 - Jan/2014
■ Responsável por auxiliar os alunos de Ensino Médio com
dúvidas nas disciplinas
■ Responsável por ministrar dependência em Matemática
para um aluno do Ensino Fundamental II

Informações Adicionais
■ Praticante e entusiasta de Taekwondo (ITF). Na arte marcial,
aprendi muito sobre perseverança, resiliência, excelência e
buscar ser sempre melhor do que fui ontem.
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Manuela
Anomal

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
ABANDA

Co-fundadora
Rio de Janeiro/RJ - Jul/2016 - Fev/2021

manu.anomal@hotmail.com
/manuela-anomal
(21) 96424-1264
Formação Acadêmica

■ Co-fundadora de marca de moda minimalista visando a
promoção do consumo consciente
■ Atuação em todo o processo, passando por planejamento,
criação da marca, confecção das peças, relacionamento com os
fornecedores até atendimento ao cliente
■ Responsável pela gestão da plataforma de e-commerce e
marketing digital
■ Participação em feiras relevantes no setor como o Jardim
Secreto em São Paulo
■ Durante o processo houve uma busca por soluções
sustentáveis em todas as áreas da empresa

Globosat

Estagiária de Inteligência de Mercado
Rio de Janeiro/RJ - Mai/2013 - Mai/2015

■ Canadá - Intensive English Language and
Culture - University of Victoria - 2011
■ Londres - Sustainable Fashion (Short
Course) - Central Saint Martins - 2018

■ Análise de dados de tráfego de sites, aplicativos e redes
sociais, utilizando ferramentas como Google Analytics e
Facebook Analytics
■ Tagueamento de aplicativos juntamente com os
programadores, com análise de métricas importantes a
serem tagueadas e os possíveis erros na medição

Áreas de Interesse

Informações Adicionais

■ PUC Rio - Engenharia de Produção - 2016

Experiência Internacional

Sustentabilidade | Operações e Supply Chain
| Estratégia | Gestão de Marca | Marketing |
E-commerce

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Francês - Intermediário
■ Espanhol - Básico

■ Shell Iniciativa Jovem - Passei no edital do programa de
empreendedorismo de 2017 e participei de workshops e
grupos de mentoria do projeto
■ Rio Criativo - Passei no edital de 2017 junto com minha sócia
para o Rio Criativo, um projeto do Estado do Rio de Janeiro
que estimula o empreendedorismo

Soft Skills

Resiliência | Colaboração | Empatia |
Adaptação | Resolução de Problemas |
Autogestão

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Google Analytics
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Mellise
Dantas

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Neptunia Clothing

Fundadora e CEO
São Paulo/SP - Fev/2015 - Out/2020

mellisedantas@gmail.com
/mellisedantas
(11) 98308-1808
Formação Acadêmica

■ USP - Bacharelado em Têxtil e Moda - 2014
■ IUAV (Itália) - Bolsa de Mérito Acadêmico 2013

Certiﬁcações

■ GMAT (2020) - 690

Experiência Internacional

■ Turquia - Experiência de 3 meses como
modelo proﬁssional em Istambul - 2008
■ Itália - Experiência de 2 meses como
modelo proﬁssional em Milão - 2007

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Inovação | Gestão de
Marca | Marketing | E commerce |
Sustentabilidade

Idiomas

■ Responsável pela pesquisa de mercado, desenvolvimento do
conceito da marca, pesquisa de matéria prima e
desenvolvimento de produto. Lançamento de coleções anuais
por 5 anos
■ Estruturação e gerenciamento de uma cadeia de suprimentos
de 20+ fornecedores
■ Desenvolvimento de 10+ campanhas de moda com
orçamento mínimo, possibilitando a construção de uma
comunidade engajada de +26 mil seguidores no Instagram
■ Negociação de parcerias sem custo com 30+ inﬂuenciadoras
digitais, desenvolvendo uma rede de embaixadoras da marca
■ Desenvolvimento e treinamento do time de customer
experience com práticas que mantiveram alto nível de
satisfação de clientes
■ Expansão de vendas e estratégia de marketing englobando
canais off-line
■ Operação lucrativa desde o break even no segundo ano da
empresa Base de +5 mil clientes

Exotique Brechó

Co-Fundadora
São Paulo/SP - Mar/2012 - Fer/2013
■ Criação de loja física de roupas usadas, focada na redução do
desperdício na moda
■ Gerenciamento de fornecedores, responsável pela curadoria,
compra e gerenciamento de orçamento
■ Desenvolvimento e implementação do canal de venda online,
dobrando o faturamento em três meses
■ Estabelecimento de parcerias com negócios locais,
aumentando o reconhecimento de marca e faturamento
■ Responsável pela estratégia de marketing da loja física, com
organização de eventos, festas e lançamentos

■ Inglês - Fluente
■ Italiano - Intermediário
■ Francês - Básico

Soft Skills

Criatividade | Liderança | Adaptabilidade |
Negociação | Comunicação | Resolução de
Problemas

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ EViews
■ Photoshop
■ Illustrator
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Pedro

Cunha Schittini
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Roda Conveniência

Analista de Business Intelligence
Rio de Janeiro/RJ - Dez/2018 - Abr/2019
■ A Roda é uma startup que oferece solução em conveniência
para alimentação em empresas e condomínios na forma de
mini mercados de auto-atendimento
■ Como Analista de BI, eu coletava e analisava os dados de
vendas dos diferentes pontos de venda, a ﬁm de personalizar
(e otimizar) o mix de produtos para maximizar o valor vendido
de cada ponto de venda. Eu coletava dados usando Python e
fazia análises no Excel

pedroschittini@poli.ufrj.br
/pedro-cunha-schittini
(21) 99827-2109

Grupo de Moda Soma

Estagiário de Operações
Rio de Janeiro/RJ - Ago/2018 - Jan/2019

■ UFRJ - Engenharia de Produção - 2019

■ Nos 6 meses em que estagiei, eu trabalhei em um projeto que
visava melhorar a integração entre a área de Compras do grupo
e as áreas de Criação (design) das marcas do grupo. Eu coletava
dados usando SQL e fazia análises no Excel

Certiﬁcações

COPPE

Formação Acadêmica

■ GMAT (2020) - 720

Experiências Acadêmicas

■ COPPEAD - Representante de turma - 2021
■ Poli/UFRJ - Monitor de metodologia da
pesquisa - 2019-2021
■ Garagem GetUp (UFRJ) - Cofundador:
Mentoria para startups e consultoria para
scaleups em processo de vendas e customer
discovery - 2016-2018

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Data Science |
Estratégia | Business Intelligence | Private
Equity | Venture Capital

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Intermediário
■ Francês - Básico

Soft Skills

Estagiário
Rio de Janeiro/RJ - Fev/2016 - Abr/2018
■ Projeto: Inovação - Entrevista com gestores e descrição de
boas práticas de inovação em grandes empresas brasileiras
■ Projeto: Gestão de Ativos - Criação de dashboard em Excel
para programação e monitoramento da manutenção de
ativos em uma empresa farmoquímica
■ Projeto: Serviços - Balanceamento de capacidade e
demanda em uma empresa de serviços

Fluxo Consultoria

Gerente de Projetos
Rio de Janeiro/RJ - Ago/2014 - Jul/2016
■ Participação em três projetos de consultoria para pequenas
empresas (Planejamento Estratégico, Estudo de Layout e
Mapeamento de Processos)
■ Responsável pela ação estratégica de revisão do portfólio de
investimentos da Fluxo, tendo mapeado e analisado diferentes
fundos de investimento.

Comunicação | Organização | Resolução de
Problemas | Pensamento Crítico

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Power BI/Tableau
■ SQL
■ R/Python
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Simone
Vencato

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Maris Construction, LLC

Controller - Mai/2019 - Jun/2020
Administradora - Set/2017 - Mai/2019
Chicago, IL USA

si.vencato@gmail.com
/simone-vencato-rodrigues
(21) 99132-0933
Formação Acadêmica

■ UFRGS - Administração - 2014
■ UFRGS - Farmácia (não concluído
2006-2009)

Experiência Internacional

■ Estados Unidos - 2016-2020 Atuação
nas áreas administrativas de empresas de
embalagens e construção civil

Áreas de Interesse

Estratégia | Inovação | Gestão de Projetos |
Saúde e Indústria Farmacêutica | Beleza e
Cosmética

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Intermediário

Soft Skills

Resolução de Problemas | Raciocínio
Analítico | Liderança | Comunicação |
Proatividade

Softwares e Hard Skills

■ Desenvolver e implementar processos para as áreas
administrativas, contas a pagar/receber e faturamento
■ Gerenciar informações e registros ﬁnanceiros da empresa,
aﬁliadas e de seus projetos, incluindo criação e análise de
relatórios
■ Coordenar processos de contratação
■ Preparar e revisar faturamento dos projetos
■ Revisar contratos com incorporadores
■ Preparar contratos para subcontratados
■ Revisar e aprovar relatórios de despesas

Pactiv LLC

Compradora - Abr/2017 - Set/2017
Lake Forest, IL USA
■ Gerenciar criação, mudança, acompanhamento, fechamento
e cancelamento de ordens de compras para nove fábricas
■ Reconciliar, reportar, resolver discrepância de
requisições/ordens de compras e faturas, realizar contato com
fornecedores sobre pagamentos e outras solicitações
■ Analisar propostas e negociar com fornecedores
■ Manter relatórios de faturas bloqueadas e conformidade
■ Desenvolver e ministrar treinamentos para módulos do SAP

Lojas Renner S.A.

Analista de Prevenção de Perdas - Mai/2014 - Out/2016
Trainee Prevenção de Perdas - Mai/2013 - Abr/2014
Porto Alegre/RS
■ Realizar auditorias de lojas (presenciais e remotas) e
acompanhar inventários
■ Escrever relatórios baseados nas exceções encontradas nas
auditorias para a avaliação do CEO e diretores da empresa
■ Analisar perdas de inventários e planejar ações de redução
■ Supervisionar e dar suporte diário para equipes de
prevenção de perdas de mais de 60 lojas
■ Desenvolver e ministrar treinamentos de prevenção de
perdas para funcionários novos e antigos

■ Microsoft Ofﬁce
■ Power BI
■ SAP
■ SQL
■ VBA
■ EViews
■ Oracle E-Business Suite
■ Procore
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Tadeu

Lopes Rodrigues
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Conspiração Filmes

Analista de Controladoria
Rio de Janeiro/RJ - Ago/2020 - Fev/2021

tadeulrodrigues93@gmail.com
/tadeu-lopes-rodrigues
(21) 99112-7350
Formação Acadêmica

■ PUC Rio - Bacharelado em Cinema - 2018
■ PUC Rio - Bacharelado em Relações
Internacionais (não concluído) - 2012-2013

Certiﬁcações

■ Business Analytics em Excel - Curso
ministrado pela Alumni COPPEAD - 2019
■ TOEFL (2020) - 116 acertos

Experiência Acadêmica

■ Alumni COPPEAD - Gestão Empresarial 2020

Áreas de Interesse

Automobilística | Consultoria Estratégica |
Data Science | Finanças Corporativas | Gestão
de Projetos | Tecnologia

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Iniciante

Soft Skills

Adaptabilidade | Organização | Comunicação |
Raciocínio Analítico | Resolução de
Problemas | Inteligência Emocional

■ Geração, consolidação e análise de relatórios periódicos para
acompanhamento de projetos simultâneos
■ Participação ativa no desenvolvimento, homologação e
aprimoramento do sistema proprietário de orçamentos e
pagamentos da produtora
■ Tradução e conciliação de contas internas às estruturas
orçamentárias e planos de contas dos principais clientes
internacionais, como Amazon (Prime Video) e Netﬂix
■ Preciﬁcação de projetos audiovisuais em conjunto com
diretorias executivas

Assistente de Produção Executiva e Negócios
Rio de Janeiro/RJ - Set/2018 - Jul/2020
■ Participação na estruturação do departamento de Negócios
da produtora e no mapeamento de seus processos
■ Assistência e apoio administrativo à diretoria e gerência de
Negócios para venda e realização dos projetos da casa
■ Controle de faturamento, acompanhamento de orçamentos,
cronogramas e ﬂuxos de caixa dos projetos realizados pela
produtora

Bizum Comunicação

Produtor Executivo
Rio de Janeiro/RJ - Ago/2016 - Ago/2018
■ Relacionamento da produtora com órgãos públicos nacionais,
outras produtoras, empresas e bancos de imagens do exterior
■ Formatação e documentação de projetos audiovisuais
■ Gestão de contratos
■ Inscrição de projetos em editais públicos
■ Contabilidade, organização e realização de pagamentos e
apoio administrativo geral para a produtora

Trabalho Voluntário

CISV Rio de Janeiro - 2009-2015
■ Membro da diretoria executiva da organização - 2013-2014
■ Representante do Rio de Janeiro no fórum internacional anual
da organização - 2013
■ Planejamento, realização e facilitação de atividades
educacionais e de engajamento social - 2009-2015

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Power BI
■ EViews
■R
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Tomás

Cosendey
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Equinor

Principal Drilling Engineer
Rio de Janeiro - Jun/2018 - Atual

tfcosendey@gmail.com
/tomascosendey
(21) 97233-3135

■ Fiscal de perfuração em plataformas offshore petróleo
■ Responsável pelo planejamento e execução de projetos de
perfuração de poços de petróleo
■ Experiência em gerenciamento de riscos de alta
complecidade na indústria de O&G
■ Responsável pela implementação de projetos LEAN, gerando
mais de USD 1.3MM em redução de custos
■ Suporte técnico para o departamento de Supply Chain
(negociação de contratos/VORs)
■ Referência na Equinor no gerenciamento de KPIs
■ Consultor técnico de perfuração em Roncador (Petrobras Equinor Joint Venture)

Schlumberger
Formação Acadêmica

■ Heriot-Watt - Mestrado em Engenharia de
Petróleo - 2017
■ UFF - Bacharelado em Engenharia de
Petróleo - 2011

Certiﬁcações

■ IWCF - Internacional Well Control Forum Supervisor
■ MOME - Gerenciamento de Grandes
Emergências

Experiências Acadêmicas

■ PROMINP/CEFET-RJ - Proﬁssional de
Planejamento Patrocinado pela Petrobrás
(240h)

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Energia | Energia
Sustentável | Finanças | Finanças
Corporativas | Gestão de Projetos

General Field Engineer
Brasil, China, Japão, Angola - Jan/2012 - Mai/2018
■ Liderei times multiculturais, provendo serviços complexos de
perfuração de poços em águas profundas
■ Líder/Engenheiro de projetos para introdução de novos
serviços e tecnologias
■ Especialista em Otimização de Performance, através da
redução do tamanho de equipe pela introdução de
competências multitarefas e trabalho remoto
■ Liderei equipes para prover serviços de perfuração em prol da
pesquisa de terremotos no Japão
■ Integrei o time vencedor do D&M CHA VP Service Quality
Award Q32014

Trabalho Voluntário

■ TETO - Voluntário na construção de casas no Jardim
Gramacho/RJ - 2016
■ Casa Reviver - Voluntário na organização do Dia das Crianças
na favela Morro do Estado em Niterói/RJ - 2018

Experiência Internacional

■ Vivência internacional em diversos
continentes como Europa, América do Norte,
Ásia e África por mais de 5 anos, estudando e,
principalmente, trabalhando.

Idiomas

■ Inglês - Fluente
■ Espanhol - Fluente
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Valentin
Aigner

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Kloepfel Consulting GmbH

Consultor Sênior
Munique (Alemanha) Jan/2021 - Atual
■ Projetos de otimização de custos em vários setores
■ Gestão de projetos
■ Líder de negociações com fornecedores
■ Apresentação dos resultados do projeto ao conselho de
administração do cliente
■ Análise de potencial
■ Captação de clientes

aigner.valentin@gmail.com
/valentin-aigner
(21) 96519-5049
Formação Acadêmica

Consultor
Munique (Alemanha) Mai/2019 - Dec/2020
■ Responsabilidade parcial do projeto na área de componentes
semicondutores
■ Otimizações nos grupos de produtos químicos , trabalho
temporário e material indireto

■ AKAD University - Business
Administration B.A. - 2019

Consultor Júnior
Munique (Alemanha) Nov/2018 - Abr/2019

Experiência Internacional

■ Apoio a projetos nas áreas de engenharia industrial e
automotiva

■ Brasil - Full-Time MBA (COPPEAD) 2021-2022

Áreas de Interesse

Consultoria Estratégica | Estratégia | Private
Equity | Operações e Supply Chain | Venture
Capital

Idiomas

■ Alemão - Fluente
■ Inglês - Fluente
■ Português - Básico

Soft Skills

Analista
Munique (Alemanha) Ago/2018 - Out/2018
■ Apoio em projeto no campo da engenharia mecânica
(máquinas de moldagem por injeção)

Theo Förch GmbH

Executivo de Contas / Gerente de Vendas
Munique (Alemanha) Ago/2015 - Mai/2018
■ Aquisição de principais contas
■ Negociação de termos e condições com principais clientes
■ Gerenciamento e acompanhamento de vendas

Ambição | Carisma | Conﬁança | Trabalho em
Equipe | Flexibilidade

Softwares e Hard Skills
■ Microsoft Ofﬁce
■ Orpheus
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www.coppead.ufrj.br

equiperecrutamento@coppead.ufrj.br

