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PROJETOS ESPORTIVOS | PARADESPORTO | PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES | MARKETING E EVENTOS  

 

Formação Acadêmica e Especializações 

▪ Pós-graduação: Gestão Esportiva pelo Instituto Olímpico do Brasil 

 Comitê Olímpico do Brasil / 2012 

▪ MBA em Gestão e Marketing Esportivo  

   Trevisan Escola de Negócios / 2011 

▪ Graduação: Licenciatura Plena em Educação Física 

   Universidade Castelo Branco / Universidade de Coimbra – Portugal /2003 

 

Qualificação Profissional 

Profissional com background na gestão esportiva olímpica e paralímpica, operacional, além do 

marketing, projetos e eventos esportivos de grande complexidade, passando por empresas e 

instituições públicas e privadas, como: ASSOCIAÇÕES, ARENAS, COMITES, CLUBES e EVENTOS.  

Expertise na gestão operacional e no gerenciamento de eventos e competições esportivas, 

promovendo a integração entre áreas envolvidas, estruturando rotinas, procedimentos e políticas, 

responsável por estratégicas e tomadas de decisão junto aos diversos stakeholders. Ponto focal no 

relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços, patrocinadores, parceiros, equipes 

de segurança e manutenção. Gestão de todas as etapas para a execução dos serviços, 

responsável pelo controle administrativo, logístico e operacional, na busca da máxima eficiência 

e no melhor gerenciamento de contratos e serviços, buscando excelência em todos os serviços. 

  

Experiência Profissional 

Associação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE. 05/2021. 

Vice-presidente – Responsável pela vice-presidente de administração e gestão da Associação e 

responsável pela Superintendência esportiva. 

 

Secretaria Especial do Esporte – Ministério da Cidadania. 08/2020 | 04/2021 

Secretário Nacional do Paradesporto – Responsável pela política nacional de Paradesporto, 

representante do Governo Federal, no Ministério da Cidadania e na Secretaria Especial do 

Esporte para a área do esporte e pessoas com deficiência. 

 

Escritório de Governança do legado Olímpico - Ministério da Cidadania. 03/2020 | 08/2020. 

Coordenador Geral – Secretária Especial do Esporte 

Responsável pela infraestrutura, manutenção e gestão do legado olímpico. 

Relações institucionais com as partes interessadas, gestão de eventos e atividades desportivas e 

sociais, organização de iniciativas de parcerias de calendário, planejamento, treinamento, 

desenvolvimento e implementação. Responsável por fornecer suporte operacional à 

implementação dos programas e monitoramento de projetos de desenvolvimento. 

 

CONMEBOL SUDAMERICANA ASUNCION - CONMEBOL LIBERTADORES LIMA 2019. 07/2019 | 10/2019. 

Gerente de Operações – Gestão Operacional e do Conhecimento | Programa de Observadores  

Atuação consultiva junto à organização dos eventos: Coordenação de equipes multidisciplinares 

envolvidas, definindo atuações, aplicando treinamentos e orientações para a operacionalização 

dos eventos (jogos). Relacionamento com prestadores e fornecedores de serviço, gerindo 

operações logísticas – recebimento e direcionamento de materiais e equipamentos. Interface com 

área de Comunicação e Assessoria de, recebendo membros da Imprensa nos estádios.  
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COMITÊ ORGANIZADOR DA CONMEBOL COPA AMÉRICA. 03/2019 | 07/2019. 

Gerente de operações de Estádio – MARACANÃ.  

Responsável por toda a operação do Estádio, gerenciando os procedimentos e rotinas da 

operação do estádio – execução de cinco jogos (incluindo a final) no estádio do Maracanã. 

Coordenação de equipes multidisciplinares, gerenciando o relacionamento com instituições e 

órgãos, públicos e privados, envolvidos.  Gestão de equipes multidisciplinares envolvidas, definindo 

atuações, aplicando treinamentos e orientações para a operacionalização dos eventos e jogos. 

Relacionamento com prestadores e fornecedores de serviço, gerindo operações logísticas. 

Interface com área de Comunicação e Assessoria de, recebendo membros da Imprensa nos 

estádios.  

 

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. 03/2017 | 02/2019. 

Gerente de Eventos. 

Responsável pela Operação dos Eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro, com estruturação e 

operacionalização de atividades e eventos esportivos realizadas em todo o Brasil, gerenciando as 

atividades do planejamento estratégico, definindo cronogramas e orçamentos. 

Acompanhamento da montagem de arenas, assegurando o cumprimento do plano de Marketing 

e a entrega de produto final de acordo com contratos.  

 

RIO2016™ OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES – LOCOG RIO2016. 03/2013 |10/2016. 

Gerente Geral de Instalação. 

Responsável Geral pela Operação de evento e integração entre áreas funcionais para a 

execução dos Jogos nas Arenas Cariocas (Arena Carioca 1, Arena Carioca 2 e Arena Carioca 3), 

gerenciando as operações, acompanhando execuções. Ponto focal no relacionamento com 

prestadores e fornecedores de materiais e serviços, federações e comitês olímpicos e 

paraolímpicos nacionais e internacionais, forças policiais, imprensa, atletas, público em geral e 

demais envolvidos. Liderança de equipes multidisciplinares (diretas e indiretas) nas execuções, 

assegurando operação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

 

Outras Experiências 

XV Jogos Panamericanos RIO 2007 – CORIO 2007. 12/2006 |10/2007Supervisor Operacional 

Instituto Superar. 01/2009 |12/2011Diretor Técnico 

Parthenon Eventos – 2003 | 2005. Coordenador de Eventos 

Secretaria de Esportes e Lazer Rio de Janeiro – 2003 | 2005. Coordenador Esportivo 

Exército Brasileiro – 95 | 96. Tenente R2 

 

Idiomas 

▪ Português Nativo 

▪ Inglês Fluente 

▪ Espanhol Fluente  

 

Experiências Internacionais 

▪ Membro independente do Conselho de Administração - CBCa 

▪ Jogos Paralímpicos 2004 (Atenas | 2008 (Beijing) | 2012 (Londres) | 2016 (Rio de Janeiro). 

▪ Jogos Parapan-americanos 2003 (Buenos Aires) | 2007 (Rio de Janeiro) |Guadalajara (2011) 

▪ Oficial Técnico Internacional em Campeonatos Internacionais. 2002 | Atual. Argentina, Chile, 

Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Inglaterra, Grécia, China, 

Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália, 

 

Cursos, Certificações e Experiências 

▪ Gestão Ágil – Kambam / Scrum e Modern Agile (Mindmaster Treinamentos, 2019); 

▪ Gestão de Projetos Esportivos (Congresso Paralímpico Brasileiro, 2017); 

▪ CEO’s International Experience (CIEx) (Programa de Estudos Houston Texas, 2016); 

▪ SICONV – Programa de Convênios do Governo Federal (Orzil – Brasília/DF, 2010); 

▪ Paralympic Boccia International Technical Delegate Degree (Federação Internacional de Bocha – 

Londres-GB, 2010); 


