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FORMAÇÃO 
 

 Programa Driving Government Performance – Harvard Kennedy School. Setembro/2019. 

 Mestrado em Administração – PUC Minas. Linha de Pesquisa: Estratégia. Tema de Dissertação: Governança 
em Relacionamentos Interorganizacionais. Agosto/2018. 

 Executive MBA – Fundação Dom Cabral. Setembro/2014. 

 Pós-Graduação em Finanças - Fundação Dom Cabral. Julho/2010. 

 Graduação em Administração - UFMG. Dezembro/2007. Três semestres cursados do curso de Relações 
Internacionais - PUC MG. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Fundação Dom Cabral – (Jun/2010 | Atual) 

Posições: Program Director Corporate Education  

Reponsabilidades: 

 Prospecção, estruturação, desenvolvimento e gestão de projetos de desenvolvimento individual e 
organizacional para organizações de diferentes setores e portes. Responsável técnica e gerencial pelos 
projetos de desenvolvimento em grandes organizações, com foco em organizações públicas.  

 Principais Projetos com Organizações Públicas. 

 Modernização da gestão no TCE-ES: Planejamento Estratégico, revisão da Estrutura 
Organizacional, implementação do Escritório de Projetos e capacitação da equipe, definição 
de Contratos de Gestão e implementação de uma política de remuneração por 
produtividade, 2016-2018. 
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 Desenvolvimento de um programa online para capacitação de conselheiros de Estatais, 
alinhado às definições da Lei 13.303/2016, 2016-2019. 

 Consórcio Brasil Central: Consórcio interestadual formado por sete Estados (DF, GO, MA, 
MS, TO, RO, MR). Principais projetos: 

 Capacitação dos Conselheiros e Equipe Técnica do consórcio, além de Conselheiros 
e Administradores de Estatais dos sete Estados, 2018. 

 Revisão do Planejamento Estratégico e priorização dos projetos Estratégicos, 2017. 

 Estudo para criação de um Mercado Comum entre os entes do Consórcio, 2019. 

 Projetos de Planejamento Estratégico, Reforma Administrativa e Revisão das Carreiras em 
diversas Prefeituras, Estados e órgãos públicos. Ex. Reforma Administrativa do Governo do 
Paraná em 2018 e Revisão da Estrutura e do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura de Rio 
Acima em 2019. 

 Projetos de desenvolvimento de líderes em diversos Governos Estaduais (Ex. Governo do 
Distrito Federal em 2018, Governo do Rio Grande Sul em 2019). 

 

INDG | Falconi Consultores de Resultado – (Dez/2007 | Jun/2010) 

Posições: Consultora Sênior – Gestão Empresarial 

Reponsabilidades: 

 Atuação em projetos de gerenciamento matricial (despesas e receitas) e redesenho organizacional e de 
processos. 

 

ESTÁGIOS | TRAINEE – (2004 | 2007) 

 FUNDAÇÃO DOM CABRAL (Mai/2007 | Dez/2007) - Estagiária na área de desenvolvimento de produtos e 
gestão do conhecimento. Elaboração de trabalho auxiliares para pesquisa de mapeamento de 
competências de liderança. 

 VALE (Abr/2006 | Jul/2006) - Estagiária na área de transporte intermodal (Logística) atuando fortemente 
com processos de gestão e qualidade. 

 TIM MAXITEL (Set/2005 | Abr/2006) – Estagiária na área de Planejamento, Gestão e Controle de Processos 
Comerciais (Suporte a Vendas). 

 FUNDAÇÃO DOM CABRAL (Nov/2004 | Dez/2005) - Estagiária da Fundação Dom Cabral na área de pesquisa 
sobre desenvolvimento de liderança. 

 UCJ - UFMG Consultoria Júnior (Set/04 – Nov/04) - Trainee. 

 

IDIOMAS 

 Inglês - Fluente. | Certificado CAE  - Cambridge University (UK). Conceito A (com mérito) - Teste KET.  

 Francês Intermediário.  



 Espanhol Básico. 

 

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

 Intercâmbio com duração de 1 ano  - Rotary International (Austrália) – (Ago/2001 | Jul/2002). Experiência 
de um ano atendendo a escola Vermont Secondary College na cidade de Melbourne, Austrália. 

 Intercâmbio na Université de Liège (Bélgica) – Administração (Ago/2006 | Fev/2007). 

 

CURSOS E PALESTRAS 

 Curso de Gestão para Resultados, Método, Gerenciamento Matricial de Despesas, Gerenciamento 
Matricial de Receita e Excel Avançado. INDG - Dez/07. 

 Cursos e palestras na área de Relações Internacionais e em campos de diversos da Administração. 

 

PUBLICAÇÕES  

 Projeto Avançar – Rumo a um novo patamar de gestão (artigo sobre o processo de modernização da 
gestão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo). Apresentado no Clad 2017 em Madrid, 
Espanha. 

 Redes Interorganizacionais: novas formas de respostas a demandas complexas (artigo sobre a constituição 
de redes entre atores - público, privado e terceiro setor - para enfrentar problemas econômicos e sociais, 
e implementar políticas públicas). Apresentado no Clad 2017 em Madrid, Espanha. 

 Um modelo de Gestão Colaborativo: o caso do Projeto CEO Legacy em Holambra (artigo sobre uma 
iniciativa em que os setores públicos e privados se juntaram para reduzir os hiatos comunicacionais e 
construir ações com foco no município e na busca pela qualidade de vida do cidadão). Apresentado no 
Clad 2018 em Guadalajara, México. 

 O Fenômeno da Liderança Relacional: Inter-relacionando Indivíduo-Organização-Sociedade (artigo que 
explora as escalas multinível e multidimensional; e as perspectivas do indivíduo, da organização e da 
sociedade à prática da liderança, com suas múltiplas facetas e possibilidades de interseção). Apresentado 
no Clad 2018 e m Guadalajara, México. 

 Governança, Risco e Compliance: uma Análise Comparativa entre as Empresas Estatais Federais na 
Adequação à Lei 13.303/2016. Apresentado no SEMEAD 2018. 

 Profissionalização da Alta Liderança do Governo do Distrito Federal (artigo sobre experiência de capacitar 
360 líderes da alta liderança do Governo do Distrito Federal. Artigo a ser apresentado no Clad 2019 em 
Buenos Aires, Argentina. 

 Agenda para o futuro: impactos da digitalização no Brasil (artigo discutindo o contexto de digitalização no 
Brasil e seu impacto no setor público). Artigo a ser apresentado no Clad 2019 em Buenos Aires, Argentina. 

 Programas de Desenvolvimento de Administradores de Empresas Estatais: experiências de programas de 
desenvolvimento de conselheiros e administradores de Empresas Estatais Federais e Estaduais (artigo 
apresentando duas iniciativas de vanguarda de capacitação de conselheiros e administradores de 
empresas estatais federais e estaduais brasileiras). Artigo a ser apresentado no Clad 2019 em Buenos 
Aires, Argentina. 

 Indicador de Governança IG-SEST (artigo apresentando a experiência do indicador de governança de 
empresas estatais federais do Ministério da Economia e seus principais resultados alcançados). Artigo a 
ser apresentado no Clad 2019 em Buenos Aires, Argentina. 
 

 



CONSELHOS, JÚRIS E COMITÊS 

 Conselheira Independente no Comitê do IG-SEST, indicador de Governança de Empresas Estatais Federais 
Brasileiras. 

 Jurada do Prêmio Espírito Público que avalia e reconhece profissionais públicos que transforma a 
sociedade. 

 Conselheira do Conselho de Ética Pública do Governo de Minas Gerais. 


