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RESUMO 

Profissional com dupla cidadania Portuguesa/Brasileira, esta em processo de ingresso de seu programa de doutoramento em neurociência 
aplicada a negócios em Portugal no ano de 2019/2020, e, portanto mudando-se com sua familia para viver, morar e trabalhar em Portugal. 
Profissional dedicato ao que mais ama fazer, trabalhar com Gestão estratégica de organizações, desenvolvimento e condução de equipes de Alta 
performance e aplicações de vises neurocientíficos ao mercado, atua à 15 anos como consultor e à 20 anos como professor com mestrado nos 
campos que compete ao desenvolvimento e implementação de estratégias com uso de Dash Boards e Neurociência apliada a 
Marketing/Comportamento/Consumo/Economia/Inteligência Artificial, tópicos aos quais é professor nas mais renomadas universidades no Brasil. 

Para acessar o curriculo modelo “Infográfico” [Acesse aqui] / Para acessar o curriculo modelo “Video Digital” [Acesse aqui] 
Faça o download de meus e-books “A Gestão e a Comunicação Cerebral” [Download] e “Neuroaprendizado” [Download] 

COMPETÊNCIAS 

Disciplinas que ministro em MBAs e Consultorias: Universidades: Links: 

 Como o Cérebro Aprende [Acesse o Vídeo] 

 A Neurociência por trás do Comportamento [Acesse o Vídeo] 

 Empreendedorismo como nunca te contaram antes [Acesse o Vídeo] 

 Psicologia do consumidor – Como o cérebro Compra [Acesse o Vídeo] 

 Neuroliderança – A gestão do desenvolvimento cerebral [Acesse o Vídeo] 

 12 elementos catalisadores de Equipes de Alta Performance [Acesse o Vídeo] 

 Neuromarketing – A Revolução da comunicação cerebral [Acesse o Vídeo] 

 Marketing Sensorial – O Segredo por trás das coisas que compramos [Acesse o Vídeo] 

 Gamification – O poder dos jogos no desenvolvimento de competências e planos [Acesse o Vídeo] 

 O NeuroDireito e as leis cerebrais [Acesse o Vídeo] 

 Neurociência aplicada Inteligência Artificial “Onde os mundos se encontram”[Folder da formação] 

 Inteligência Estratégica com Dash Board de Balanced Scorecard [Acesse o Vídeo] 

 Gestão de Empresas familiares [Acesse o Vídeo] 

 Palestras Diversas [Acesse o Vídeo] 
 

 ESPM [Link] 

 UNISC [Link] 

 FSG [Link] 

 UCS [Link] 

 São Judas [Link] 

 FEEVALE [Link] 

 ULBRA [Link] 

 UNISOCIESC 
[Link] 

 FGV[Link] 

 SENAC [Link] 

 PUCRS [Link] 

 UFRGS [Link] 

 UNISINOS [Link] 

 UPF [Link] 

 QI [Link] 

 Canal Youtube 
[Acessar] 

 DNA Consultoria 
[Acessar] 

 Neuroexpert 
[Acessar] 

 Portal de ensino 
[Acessar] 

 Youtube - Adm 
[Acessar] 

 
E-books: 
 Neurobusiness [Link] 

 NeuroLearning[Link] 

 NeuroMkt [Link 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DOCÊNCIA MBA E GRADUAÇÃO / Segmento: Ensino superior e capacitação executiva  
Instituições Privadas e Públicas; Contratado – Docênte MBAs  
Junho 2000 – Dias atuais | Brasil 
Professor  
 

Responsabilidades 

 Condução e plano de aulas presenciais juntos as mais diversas instituições educacionais conforme perfil e objetivos de turmas e MBAs;  
 

Principais impactos 

 Iniciei a dar aulas em 2001 quando voltei de um periodo morando em Londres e montei um curso para ensinar inglês nas empresas, devido 
a minha didática, fui convidado por um professor a dar aulas práticas de Balanced Scorecard – Dash Board – a alunos de MBA em 
universidades, e, antes de completar a graduação no Brasil já estava eu dando aulas em MBAs e a partir deste momento não parei mais, 
fazendo desta profissão uma das coisas que mais amo fazer “Capacitar pessoas”; 

 

PORTAL DE FORMAÇÃO ON LINE – NEUROEXPERT - / Segmento: Educação e Capacitação On Line  
Instituição Privada; Sócio Diretor e Instrutor do portal  
Junho 2015 – Dias atuais | Porto Alegre, Brasil 
Professor  - www.neuroexpert.eadplataforma.com  
 

Responsabilidades 

 Planejar aulas, compor conteúdos e realizar as gravações; 

 Participar de processos de edição e seleção de imagens e videos complementares ao aprendizado. 

 Responsável pela gravação dos videos treinamento OnLine do Portal, assim como videos sob demanda [Assista um dos videos]; 
 

Principais impactos 

 Iniciamos a empresa com a pretensão de levar as formações a pessoas que não conseguríamos ter acesso devido ao tamanho de um país 
como o Brasil e, acabamos por planejar mais aulas e desenvolver mais conteúdos. Um verdadeiro mundo novo de possibilidades; 
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 Aprendi muito em material de Estudios de gravação, Edição e editoração de imagens e textos, e principalmente como me portar em frente 
as cameras maximizando minha capacidade de comunicação e interatividade. 

DNA CORPORATIVO - CONSULTORIA / Segmento: Consultoria, assessorial e desenvolvimento executivo  
Empresa Privada; 2+ collaboradores; Sócio – Diretor Geral  
Janeiro 2010 – Dias atuais | Porto Alegre, Brasil 
Consultor empresarial – www.dnacorporativo.com.br 
 

Responsabilidades 

 Consultor nas mais diversas areas do conhecimento – Comportamento Consumidor – Desenvolvimento e implementação de estratégias 
empresariais – Gestão de marcas – Neurociência aplicada ao negócio – Design Thinking – gestão de aplicações de TI e inteligência artificial 
ao desempenho do negócio. 

 Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard, Sistema de gestão por competência, Avaliação 360°, Programas de qualidade PGQP, 
Sistemas de TI e sistemas de medição de desempenho e resultados, Pesquisas e Modelos de CRM, Visitas de Benchmarking e 
Comunicação empresarial (Marketing externo, identidade visual e Endomarketing), entre outros… 

 Responsável pela gravação dos videos treinamento da empresa, sob demanda ou palestras virtuais [Assista um dos videos]; 
 

Principais impactos 

 Iniciamos a empresa e desenvolvemos diversos parceiros aos quais trabalhamos junto em projetos multidisciplinares; 

 Atuo nos mais diversos modelos de negócios, tornando a gama de conhecimento muito mais ampla e desafiadora; 

 

COMBATE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA / Segmento: Empresa de sistemas de prevenção contra incêndio  
Empresa Privada; 10+ collaboradores; Sócio - Diretor Administrativo  
Janeiro 2005 – Dezembro 2018 | Porto Alegre, Brasil 
Gestão estratégica, administrativa do staff e atendimento a necessidades de clientes. 
 

Responsabilidades 

 Gestão de Pessoas através do acompanhamento das seguintes práticas: recrutamento, seleção, acompanhamento funcional, capacitação, 
avaliação por competências, e habilidades, pesquisa de clima organizacional, descrição de cargos, programas de desenvolvimento social e 
treinamentos; 

 Gestão, Desenvolvimento e implementação de programas na área de TI; 

 Coordenar e Implantar ferramentas Administrativas e Gestão como: Balanced Scorecard, Orçamento Financeiro, Sistema de Padronização 
de processos, Planejamento Estratégico, Reuniões de Análise Crítica; 

 Acompanhamento da logística e sistemas operacionais e Oficina; 

 Gestão financeira e contábil; 

 Acompanhemtno de elaboração de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio (PPCI) que envolviam Sprinklers, Hidrantes, 
Iluminação de emergência, Treinamentos, Para-Raio e adequação de lojas e industrias junto a engenharia. 

 Responsável pela gravação dos videos de propaganda da empresa [Assista um dos videos]; 
 

Principais impactos 

 Iniciamos a empresa e conquistamos um grande nome no Mercado com mais de 5000 clientes ativos; 

 Tivemos que vender a empresa quando avançamos com os planos de mudança a Portugal; 

 Aprendi pontos fundamentais como elaboração de projetos junto a engenheiros e conhecimentos essenciais em obras civis. 

 

BOM TEMPO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES / Segmento: Empresa de venda e instalação de equipamentos de climatização  
Empresa Privada; 30+ collaboradores; Sócio - Diretor Administrativo  
Janeiro 2005 – Fevereiro 2015 | Porto Alegre, Brasil 
Gestão estratégica, administrativa do staff e atendimento a cliente. 
 

Responsabilidades 

 Gestão de Pessoas através do acompanhamento das seguintes práticas: recrutamento, seleção, acompanhamento funcional, capacitação, 
avaliação por competências, e habilidades, pesquisa de clima organizacional, descrição de cargos, programas de desenvolvimento social e 
treinamentos; 

 Gestão, Desenvolvimento e implementação de programas na área de TI; 

 Coordenar e Implantar ferramentas Administrativas e Gestão como: Balanced Scorecard, Orçamento Financeiro, Sistema de Padronização 
de processos, Planejamento Estratégico, Reuniões de Análise Crítica; 

 Acompanhamento da logística e sistemas operacionais com director operacional; 

 Gestão financeira e contábil; 

 Layout de loja, ponto de venda, stands e adesivagem de veiculos; 

 Responsável pela gravação dos videos de propaganda da empresa [Assista um dos videos]; 
 

Principais impactos 

 Iniciamos a empresa e conquistamos grande fatia do Mercado, acabando por disputer grandes projetos com empresas já consolidadas; 

 Aprendi pontos fundamentais de gestão de estoques, negociação com fornecedores e relacionamento com cliente do ambiente de varejo. 

 Iniciei neste momento meu grande interesse pelas cameras e pelo contato mais aproximado com o público consumidor. 
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EVEL – EXPRESSO VERANEIO LTDA / Segmento: TRANSPORTE COLETIVO URBANO  
Empresa Privada; 700+ collaboradores; Diretor Administrativo  
Janeiro 2000 – Junho 2010 | Viamão, Brasil 
Gestão estratégica e administrativa do staff - www.evel.com.br  
 

Responsabilidades 

 Gestão de Pessoas através do acompanhamento das seguintes práticas: recrutamento, seleção, acompanhamento funcional, capacitação, 
avaliação por competências, e habilidades, pesquisa de clima organizacional, descrição de cargos, programas de desenvolvimento social e 
treinamentos técnicos; 

 Coordenador do Comitê de responsabilidade Social e Ética; Elaboração, atualização e gerenciamento do planejamento estratégico; 
Garantia da realização das práticas de segurança do trabalho incluindo: PCMSO, PPRA, CIPA, entre outras; 

 Coordenação do Programa de Qualidade, vinculado ao PGQP [http://www.qualidade-rs.org.br/site/] ; 

 Gestão, Desenvolvimento e implementação de programas na área de TI [ Redes e Telefonia]; 

 Coordenar e Implantar ferramentas Administrativas e Gestão como: Balanced Scorecard, Orçamento Financeiro, Sistema de Padronização 
de processos, Ferramentas de qualidade, Avaliação de Desempenho, Web Site, SAC, SIG, Redes, Planejamento Estratégico, Reuniões de 
Análise Crítica, MISC (Movimento de Integração Social e Comunitário – Responsabilidade Social), Departamento de Comunicação, Jornal 
Informativo, entre outros; 

 Participação em processos de desenvolvimento de pacto societário, código de Ética e Diretrizes Organizacionais;  Representar a empresa 
em eventos e entrega de premiações institucionais; 

 Acompanhamento da logística e sistemas operacionais com demais diretores de áreas; 
 

Principais impactos 

 Organização dos principais processos internos maximizando os resultados e reduzindo tempos de retornos; 

 Liderei equipes multidisciplinares e diferentes campos me trazendo uma visão mais sistêmica de negócios, element essencial para 
aprimorar caracteristicas de um gestor responsável pelo desenvolvimento e implementação de estratégias empresariais. 
 

REFERÊNCIAS  
 

 Consultor Marcus Demétrius [Depoimento] 

 Consultora de Mkt Ana Barbara Dias [Depoimento] 

 Consultor Omid Asgari CEO Delta Lab [Depoimento] 

 Prof. Maria Inês Coordenadora [Depoimento] 

 Consultor Mkt Digital Rafael Gama [Depoimento] 

 Coordenadora Nucleo aprendizagem Circe Palma [Depoimento] 

 Diretora Provoko Karina Rebelo Hofstätter [Depoimento] 
 

OUTRAS COMPETENCIAS COMPLEMENTARES [Link lattes]  
 

 Carta de condução: AB [Carro e Moto]. 

 Conhecimento Avançado em Corel Draw e PhotoShop. 

 Conhecimento avançado em Word, Excel e Power Point. 

 Background em 3 pilares “Computação”, “Administração” e 
“Neurosciencia”. 

 Conhecimento em Autocad, Maya 3D, Ferramentas web e edição. 

 Diversos cursos em Redes e gestão de TI. 
 

COMPETENCIAS PESSOAIS   
 

 Lingua maternal: Português 
 

Outras línguas: 

Lingua: Compreender Falar Escrever 

 Compreensão Oral Leitura Interação Oral Produção Oral  

Inglês: C2 C2 C2 C2 C2 

Espanhol: B1 B2 A2 A1 A1 

Italiano A2 A2 A1 A1 A1 

Francês A2 A2 A2 A1 A1 
Níveis: A1/A2: Utilizador básico | B1/B2: Utilizador Independente | C1/C2: Utilizador avançado 

 

EDUCATION  
 

2020 – “Pré-Qualificado” Início previsto - Doutoramento  “Neurociência aplicado a negócios” – Portugal 
2018 - Inteligência Artificial e Machine Learning – Udemy Academy – Brasil [Link Instituição] 
2016 - An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing - Copenhagen Business School – Dinamarca [Link Instituição] 
2016 - The Fund of Neuroscience - Harvard University- USA [Link Instituição] 
2016 - The Fund of Neuroscience: Neuronsand Networks - Harvard University- USA [Link Instituição] 
2016 - The Fund of Neuroscience: The Brain - Harvard University- USA [Link Instituição] 
2016 - Behavioural Economics in Action, Universityof Toronto- Canadá [Link Instituição] 
2016 - Introduction to Neuroeconomics: How the brain makes Decision - Higher School of Economics - Moscow – Russia [Link Instituição] 
2015 - Extensão em Neurociência, Grupo Inédita [Link Instituição], IENH [Link Instituição] e IBAC - 120hs de Formação – São Paulo/Rio Grande do 
Sul – Brasil 

http://www.evel.com.br/
http://www.qualidade-rs.org.br/site/
https://youtu.be/b-PYLFEiRfs
https://youtu.be/ic4g_AimTy4
https://youtu.be/p1X3dgSpQDc
https://youtu.be/XI6YnJRzHco
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2011 - Mestre em administração com ênfase em desenvolvimento de Equipes de Alta Performance, UFRGS - Rio Grande do Sul – Brasil [Link 
Instituição] 
2011 - The challenges of European Management program, HEC - Écoledes Hautes Études Commerciales, Paris - França [Link Instituição]  
2011- Doing Bussiness in Spain program, EADA - Escuela de Alta Dirección y Administracción, Barcelona – Espanha [Link Instituição]  
2009- Comércio Exterior – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 
2006- Enterprise Project Management e gerenciamento de Projetos PMI – UNISINOS- Universidade do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul - 
Brasil - [Link Instituição] 
2006 - Master em Organizações – MBA em Organização de empresas – F.A.R.S., Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 
2005 - Administração de empresas – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição] 
1999 -Computer Animation Development & Multimedia - Computer Technology Institute, Toronto – Canadá [Link Instituição] 
 

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância". 
- Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard – 

Última atualização em: 28/09/2018 
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