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O QUE OS EXECUTIVOS ESTÃO DIZENDO SOBRE O PFC 

 

 

Saiba o que os Execut ivos estão d izendo  sobre o "Programa de Formação de 

Conselheiros"  oferec ido pela Synchron Par t ic ipações  em parcer ia com o Centro de 

Estudos em Liderança e Governança Integrais  –  o  único no mercado vol tado à 

exploração de opor tunidades e ao autodesenvolv imento contínuo,  customizado  para 

cada prof iss ional .  

 

 

 

"A participação na 10ª turma do PFC – Programa de Formação de 

Conselheiros superou muito minhas expectativas! Primeiramente 

pelo conteúdo orientado para o conselheiro consultivo. Também pela 

maestria do Passarella na condução dos 2 encontros e o 

compartilhamento de sua experiência em conselhos. Por último pela 

qualidade dos participantes que proporcionou uma riqueza de troca 

de experiências." 

  

WANDAIR GARCIA (foto) 

Sócio Diretor na Newagent, Board Advisor na SSCrop Gestão de Fazendas e Investidor e Mentor de 

Startups. Foi Diretor Global de Tecnologia e Inovação na WEG, onde atuou por quase 20 anos. Graduado 

em Administração, com Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Caratina 

e MBA Executivo pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Participou da 10ª Turma do PFC. 

 

_____________ 
 

 

"Realmente foi uma excelente experiência de aprendizagem e de encontros. Conteúdo muito 

bom e realmente prático, Passarella com excelente didática, mesclando com exemplos reais, 

apresentando de modo bem claro e instigante, além de um grupo de executivos muito 

participativo e acolhedor. Foram duas jornadas online de 4 horas que me deram a sensação de 

que já os conhecia há bem mais tempo e que estava presencial e, parafraseando uma colega, 

"deixou um gosto de quero mais"! No final, para fechar com chave de ouro, tivemos a generosa 
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e inspiradora participação do Liel Miranda!!! Muito bom mesmo!! Obrigado Wanderlei e a 

todos!!" 

  

PAULO GONÇALVES 

Head de negócios em Gestão, Estruturação e Transformação de Empresas. Foi executivo da Vale por mais 

de 16 anos onde, entre outros, atuou como Diretor Global de Incorporações do CSC da Vale. Atuou também 

como Diretor de Negócios na America Latina Logística e Diretor Comercial na Delara Brasil. Graduado em 

Administração de Empresas pela Fundação Lusíadas, com MBA em Negócios Financeiros pelo Ibmec e 

MBA Empresarial com ênfase em Logística pela PUC Paraná. Participou da 10ª Turma do PFC. 

 

_____________ 
 

 

"O curso PFC permite ter uma visão abrangente e sistêmica dos conceitos, habilidades e 

oportunidades que a governança corporativa traz nos dias atuais para o desenvolvimento e 

crescimento das organizações, contemplando de forma equilibrada todos os seus stakeholders. 

Fica claro o benefício de um olhar externo qualificado para a evolução dos resultados das 

empresas." 

  

CELSO FERREIRA 

Senior Vice President of Operations na Atvos. Atuou como Operations & Engineering Senior Vice President 

e Investments, Innovation and Technology Vice President na Odebrecht Agroindustrial. Foi Basic 

Petrochemicals Industrial and Technology Director, Basic Petrochemicals Business Unit Industrial Director 

e Polyolefins Business Unit Industrial Director na Braskem. Graduado em Engenharia Química pela 

Universidade Estadual de Campinas, com Mestrado em Administração de Negócios pela FGV. Cursou 

Finanças pela Columbia University, Estratégia de Negócios pela The Wharton School e Gestão de Pessoas 

pelo IMD Business School. Participou da 9ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Estive na última turma do Programa de Conselheiros da Synchron e o curso me surpreendeu, 

superou as minhas expectativas quanto a formação de Conselheiros para atuar no Brasil. 

Registro aqui a minha recomendação para você que também deseja se profissionalizar e ter no 

currículo mais esta formação de Conselheiro, atuando e apoiando empresas na formação de 

seu Conselho, seja este Consultivo, Administrativo ou Fiscal. Muito obrigada à Synchron e aos 

colegas participantes da minha turma." 
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MARCELO SIMONATO 

Executivo, Escritor e Palestrante. É CFO na Everis. Foi Head Adm-Financeiro e RH na Unimetal Insdustrial 

Comercio e Empreendimentos. Graduado pela Universidade Paulista, com Pós-graduação em Finanças 

Empresariais pela FGV e Especialização em Management Development na La Salle University. Participou 

da 9ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Quando decidi pela formação na PFC a ideia era ter um contato inicial com o mundo dos 

conselhos administrativos e consultivos das organizações, entender como trabalham os 

conselheiros e como estariam inseridos em nosso mercado e organizações. A formação foi 

mais do que o esperado, além dos objetivos do curso que são plenamente atingidos ao 

longo da formação, fui brindado com uma troca de experiência riquíssima com profissionais de 

alto nível, palestrantes muito qualificados e uma discussão sobre a importância e papel dos 

executivos e conselheiros no desenvolvimento de nossas organizações." 

  

GUSTAVO SIQUEIRA 

Managing Director Latam na Saint-Gobain Canalização e Chairman of the Board of Directors no Instituto 

Trata Brasil. Atuou também na Saint-Gobain Canalização Brasil como Regional Director Of Sales And 

Marketing e Human Ressources and HSE Director. Foi Professor Universitário da Universidade Federal 

Fluminense – UFF. Graduado em Direito pela Faculdade Gama Filho, MBA Corporative Law and Business 

pela Universidade do Rio de Janeiro e MBA Executivo - COPPEAD UFRJ. Participou da 8ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"O programa me permitiu olhar com mais clareza para os próximos 20 anos da minha carreira. 

Destaco a abordagem extremamente prática do Passarella, os momentos de interação, os 

debates, e as trocas de ideias, além do excelente nível dos colegas que participaram da minha 

turma. O curso abriu uma janela de possibilidades para mim. Recomendo." 

  

GUSTAVO ALMEIDA 

Vice President Human Resources na Alstom. Foi Talent Manager Latin America na Alstom GRID e HR & 

EHS Director na IMMA. Graduado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de Taubaté e MBA em 

Desenvolvimento de Recursos Humanos pela FGV, com Módulo Internacional em Gestão de Negócios pela 

Universidade de Tampa – USA. Participou da 8ª Turma do PFC. 
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"E chega o momento de nossas vidas que queremos devolver à sociedade e à outras empresas 

toda a experiência que acumulamos nos 37 anos de vida profissional como executivo. Um dos 

caminhos naturais é a participação em Conselhos Consultivos e/ou de Administração. Apesar 

de já ter experiência em vários Conselhos, o networking que se ganha e as experiências 

que trocamos são excelentes primeiros passos nesta nova jornada. Certeira escolha. 

Agora é partir para a Certificação." 

  

NELSON GUITTI 

CEO na Maré Investimentos e Conselheiro de Administração na Ouro Preto Óleo e Gás. Foi Diretor 

Financeiro e de Relações com Investidores na MMX Mineração e Metálicos SA, Diretor Financeiro e de 

Serviços na Petrobras Distribuidora SA e Diretor de Planejamento na Petrobras Gás. Graduado em 

Engenharia Civil e pós graduado em Admnistração pela UFRJ. Conselheiero Certificado pelo IBGC. 

Participou da 8ª Turma do PFC. 

 

 _____________ 
 

 

"Sou muito curiosa e adoro aprender. Me inscrevi no curso, pois, muitos clientes diziam que, de 

certa forma, o trabalho que eu desenvolvia com o board era uma atuação como conselheira. O 

que aguçou meu desejo de buscar essa qualificação. Foi um dia muito prazeroso, conteúdo 

ímpar, participantes altamente qualificados. Hoje tenho clareza em relação ao papel que posso 

desempenhar seja em pequenas ou médias empresas para apoiá-las a irem além. Muito 

obrigada Synchron e equipe." 

  

FATIMA MERLIN 

CEO, Palestrante e Mentora na Connect Shopper e idealizadora do “Mulheres do Varejo”. Foi Diretora na 

Kantar Worldpanel e atuou como professora de Pesquisa de Marketing no Insper Instituto de Ensino e 

Pesquisa. Fez Mestrado e MBA em Marketing pela FIA e Especialização em Varejo para Baixa Renda pela 

FGV. Participou da 8ª Turma do PFC. 

  

_____________ 

 

 

"O PFC foi realmente uma oportunidade de aprendizado detalhada dos papéis e desafios de 

um Conselheiro. As discussões foram profundas e, principalmente, a troca de experiências e 

os exemplos que o Wanderlei apresentou foram ótimos porque esclareceu muito bem 

como um conselheiro deve atuar. O Paulo conseguiu de uma forma muito prática e objetiva 
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compartilhar a trajetória que ele segue e as mudanças necessárias de carreira para alinhar os 

objetivos profissionais com um propósito." 

  

JORGE LUÍS CORDENONSI 

IT Director Brazil and LATAM na GRSA|Compass e Advisory Board Member na CIONET. Foi CIO na Europ 

Assistance Brazil, Vice-President of Information Technology Latin America and Canada na First Data 

Corporation, CIO South America na General Motors, CIO Mexico and Central America no Wal-Mart, CIO na 

Sodexo, IT Director na IBM Latin America.  Bacharel, Especialista e Mestre em Análises de Sistema pela 

PUC, com MBA pela FIA-USP. PhD em Adm de Empresas e Gerenciamneto de TI pela FGV. CIO Academy, 

Gartner - University of Oxford. Participou da 7ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Ocupei em minha carreira profissional cargos como CEO,  Presidente, Vice-Presidente, 

Manging Director e Gerente Geral em organizações globais e responsável por P&L. Meu foco 

sempre foi “Execução”, “Fazer Acontecer”, “Atingir e Superar Metas”. A participação no PFC 

contribuiu muito para entender a atuação do Conselho de Administração/ Consultivo e 

dos Conselheiros, que não está ligada à execução (“Nose-in and Hands-off”). O conteúdo do 

programa foi claro e os objetivos atingidos. Me permitirá buscar novas oportunidades de 

atuação ao meu foco atual em Consultoria. Foi um ótimo dia de trabalho e gostei muito das 

discussões, interação e troca de experiências com um grupo de profissionais experientes e 

qualificados." 

  

MARIO BUTTINO 

Presidente & Managing Director América do Sul na Dura Automotive Systems LLC, onde também atuou 

como Vice-Presidente de Operações na Europa e Presidente no Brasil. Foi Gerente Geral na Inter-loc 

Indústria e Comércio e Sócio na Steelpast. Bacharel em Tecnologia em Engenharia Mecânica pela FATEC 

e UMC. Participou da 7ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Excelente programa, de alto nível e profundidade. Dose certa entre academia e experiência. 

Grande oportunidade de aprender bastante sobre um tema novo e de grandes oportunidades. 

Time de participantes de alto nível e com grandes experiências compartilhadas. Palestra final 

bastante inspiradora." 
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FLÁVIO PAGANO 

Diretor na Integra Business Consulting. Foi Diretor de Marketing na Straumann Brasil e na Caio Insduscar 

e, também, Diretor de Projetos na Geovision Multi Resíduos. Formado em Economia & Marketing e Pós-

graduado em Economia pela FGV. MBA pela FGV e pela USP. Participou da 7ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Tive a oportunidade de participar do 7º PFC – Programa de Formação de Conselheiros - 

realizado pela Synchron em parceria com o Celint, tendo como Mestre Wanderlei Passarella e 

a participação de Aline Alvissus. Também teve a fabulosa e elucidativa apresentação do Paulo 

Fogetti, me inspirando. A curiosidade foi por já ter participado de Conselhos, sempre na direção 

das empresas onde atuei, e agora sabendo distinguir GESTÃO do ESTRATÉGICO, para aí 

sim podermos ter a visão de quem é o Governo que também monitora a Gestão." 

  

HORACIO STEINMANN 

Diretor na Metasa Indústria Metalurgica. Foi Superintendente da Divisão de Estruturas Industriais, Pontes, 

Viadutos e Blanks metálicos na Usiminas Mecanica, Diretor na Projecta Grandes Estruturas Ltda e na Fichet 

S.A. Graduado em Engenharia pela FEI. Pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pela FGV e em 

Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Participou da 7ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

" O curso foi ótimo e muito produtivo. Um workshop singular, com clareza de conteúdo e 

objetivos e, principalmente, com a participação de um grupo multidisciplinar que possibilitou 

uma rica troca de conhecimentos e experiências.  O Wanderlei conduziu o curso com uma 

abordagem simples, direta e muito importante para quem planeja atuar com empresas 

familiares e pequenas/médias empresas. Os exemplos e casos apresentados demonstraram a 

importância e os benefícios das empresas, independentemente do tamanho, terem um 

Conselho profissional e atuante." 

 

KLEBER MEIRA 

Presidente no Aeroporto Internacional de Cabo Frio/RJ. Foi Diretor Executivo no Grupo Libra e Vice 

Presidente na Intelig Telecom. Graduado em Engenharia Civil, MBA em Finanças e MBA em Marketing pela 

PUC-RJ. Participou do PGA e do Programa para Conselheiros pela Fundação Dom Cabral, assim como da 

Formação de Conselheiros de Administração pelo IBGC. Participou da 6ª Turma do PFC. 
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"Ao longo dos anos, tenho atuado em conselhos de diferentes organizações: AMCHAM, FGV, 

WWF, ESPM, CIEE, Smart City Business America e várias outras. Este ano, com meu foco 

voltado à participação em conselhos de empresas de porte médio, busquei novos 

conhecimentos através do Certificado pelo PFC – Programa de Formação de Conselheiros, 

brilhantemente conduzido por Wanderlei Passarella, um dos poucos Conselheiros certificados 

na categoria “Experiente” pelo IBGC. Foi uma excelente escolha. No Programa - um dia 

intenso de aprendizado presencial com posterior mentoria individual - Wanderlei Passarella 

demonstra ao vivo a categoria ímpar que o destaca também em seus livros. Li o PROJETO 

ÔMEGA – A REINVENÇÃO DA EMPRESA, em que ele é coautor com Paulo Monteiro, e 

recomendo vivamente, tanto o livro como o PFC." 

  

CHRISTINA CARVALHO PINTO 

Presidente do Grupo Full Jazz de Comunicação. Foi Presidente do Grupo Young & Rubicam e Vice-

Chairman para América Latina. Especialista em Marketing e Branding. Eleita duas vezes pela Forbes “A 

Mulher Mais Influente do Brasil em Marketing e Comunicação”. Participou da 6ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Quando me inscrevi no curso, não tinha muita certeza do que iria encontrar, dado que todo o 

assunto é muito novo para mim. Foi um dia inteiro de uma convivência muito prazerosa, junto 

com Águias. Pessoas de histórias pessoais e profissionais inspiradoras. Ao final do curso, 

tenho clareza em relação ao papel que posso desempenhar nessa fase da vida, bem como 

de como podemos ajudar a tantas e tantas empresas e, por consequência, a todos que 

dependem dessas pequenas e médias empresas, bem como a economia do País, já que essas 

empresas são responsáveis pela maior parte da geração do PIB. É inspirador pensar que 

podemos continuar contribuindo, o que só foi possível através dos ensinamentos do PFC. Muito 

obrigado Passarella e equipe e a todos os colegas da turma." 

  

JOSÉ VALMIR DA SILVA  

Diretor Geral de Administração, Logística e Finanças na Kumon América do Sul. Foi CFO na EZ Foods. 

Graduado em Contabilidade pela PUC-SP, com MBA em Administração pelo Ibmec, Mestrado em 

Contabilidade Estratégica pela Fecap e Mestrado em Administração pelo Insper. Participou da 6ª Turma do 

PFC. 
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"Excelente conteúdo, prático e objetivo. Ótima condução, com espaço para comentários de 

todos sem perder a pontualidade. Grupo muito bom, experiente e de alto nível. Convívio muito 

prazeroso. Foi um ótimo dia de trabalho, aprendizado, reflexão e convívio social." 

  

CLAUDIO OLIVIERA 

Foi Diretor Comercial na OPP Petroquímica, sócio-gerente e co-fundador da Produtora Fonográfica 

Guanabara Records. Exerceu o cargo de Gerente Geral na ITAP SA Embalagens, Divisão Cromex. 

Atualmente dirige a sua empresa de importação e venda de resinas termoplásticas e produtos químicos. 

Graduado e especializado em Química pela UFRJ e foi professor-assistente na mesma Instituição. 

Participou da 6ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Como minha experiencia profissional foi sempre em uma multinacional com capital aberto no 

exterior, o PFC foi uma oportunidade única para entender os desafios e oportunidades de 

governança nas pequenas e médias empresas, além da possibilidade de mentoria para start-

ups. A forma como o conteúdo foi ministrado materializa a oportunidade de contribuição 

estratégica para as empresas, e também a enorme responsabilidade social do conselheiro, o 

que tenho certeza permitira a construção de um plano de desenvolvimento focado nas 

necessidades concretas do mercado brasileiro." 

 

LIEL MIRANDA 

Presidente na Souza Cruz, onde faz carreira há 27 anos, tendo atuado 17 anos fora do Brasil (Canadá e 

Reino Unido). Graduado em Administração de Negócios pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  

e MBA pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou da 5ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Há 6 anos atuo como conselheiro e desde então busco meu aprimoramento em diversos 

cursos e entidades! Raras foram as oportunidades em que experimentei um workshop 

equilibrado entre experiência, teoria e mentoria, além de abrir novos horizontes na atuação 

em empresas familiares e já vislumbrando o ecossistema das startups. Saindo do lugar comum 

de foco exclusivo nas Sociedades de Capital Aberto. Além de uma turma experiente que 

agregou mais valor ao dia. O PFC me fez repensar a estratégia, background, e os caminhos 
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para minha atuação exclusiva em Conselhos Consultivos, Fiscais e de Administração. Parabéns 

para a Synchron e Celint pelo belo e produtivo trabalho." 

 

GASPAR CARREIRA JUNIOR 

Conselheiro Fiscal na Eletrobras, Vale, Oi, Seta e Sistel. Conselheiro de Administração certificado pelo 

IBGC. Business Advisor, Investidor e Mentor em Startups. Foi Diretor Financeiro na Oi por mais de 10 anos. 

Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, pós graduado em Finanças pela PUC-RJ e 

MBA pela UFRJ. Participou da 5ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"A transformação digital é uma realidade e a inovação é o combustível para o crescimento dos 

negócios. Nesse cenário, é fundamental a ruptura dos modelos de pensamentos e 

constantemente praticar o aprender, desaprender e reaprender. Com esse propósito em mente, 

aceitei o convite para participar do PFC, para entender como levar isso aos conselhos e garantir 

o desdobramento para dentro das organizações. Foi sem dúvida um dos melhores workshops 

que participei na minha carreira, pois além de entender como funciona a governança, 

modelos de conselho e o papel de um conselheiro, foi muito enriquecedor o confronto positivo 

de gerações com suas visões, experiências e vivências.  Essa experiência do PFC me mostrou 

que na trilha dos negócios, saber o caminho a seguir é fundamental. Porém, a direção e as 

rotas existentes exigem ampliar horizontes e desbravar novos mundos." 

 

MATHEUS HENRIQUE GARCIA 

CIO (Chief Information Officer) | Diretor de TI | Inovação | Startups | Transformação de Negócios | Advisor. 

Atualmente CIO no GJP Hotels & Resorts. Atuou como CIO na Linx e PDG Incorporadora e Construtora. 

Graduado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e MBA pela FGV. 

Participou da 5ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Curso muito bem estruturado, com clareza de conteúdo e de objetivos, tendo dinâmica 

que permite uma excelente troca de experiências entre os participantes. A condução serena e 

profunda do Wanderlei, bem como do executivo convidado, enriqueceram as discussões com 

vários exemplos práticos de suas carreiras profissionais, remetendo todos à reflexão do quanto 

a Governança das Empresas, contando com um Conselho bem estruturado e equilibrado, pode 
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obter de resultados expressivos e sustentáveis ao longo do tempo. Saímos de lá com a forte 

convicção de que Conselheiros possuem uma enorme responsabilidade em sua formação e na 

aplicação de seus melhores saberes e experiências, e que, ao se disporem a construir negócios 

éticos e rentáveis, tem a oportunidade de participar do movimento “Ômega”, de aumento do 

conhecimento coletivo nas organizações, propiciando maior geração de valor e transformando 

a realidade do mundo dos negócios em direção a patamares cada vez mais elevados das 

relações como um todo. Gostei muito de ter estado neste treinamento e de ter desenvolvido um 

novo olhar sobre possíveis novos caminhos de minha atuação profissional." 

 

SOLANGE KLEN 

Diretora Executiva da T2DE – Transition to Digital Engineering e Diretora Geral da Argumentare. Foi Gerente 

Geral de Tecnologia na Petrobras, onde fez carreira por 30 anos. Graduada em Engenharia Química pela 

UERJ, MBA pelo Ibmec e especializações pela Northwestern University - Kellogg e COPPEAD UFRJ. 

Participou da 5ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"O encontro foi excelente, um grupo multi perfil e multi disciplinar que possibilitou uma rica troca 

de conhecimentos e insights, o Wanderlei conduziu trazendo os conceitos e principalmente sua 

profunda experiência, atingiu plenamente minhas expectativas e com certeza contribuiu 

decisivamente no meu desenvolvimento pessoal e profissional." 

 

WEBER NIZA 

Diretor Líder da Transformação Humana e Organizacional & Desenvolvimento Responsável na Leroy Merlin 

Brasil. Graduado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós graduado em Gestão de 

Negócios pela Faculdade São Francisco e MBA pela FGV. Participou da 5ª Turma PFC. 

 

_____________ 

 

 

"O Workshop do PFC me abriu para novos horizontes de carreira. Eu não conseguia 

imaginar, antes do Workshop, que poderia conciliar a carreira de Executiva com 1 ou 2 

Conselhos Consultivos. Isso ficou muito claro, além de me mostrar um lado prático que facilitou 

muito o meu entendimento do tipo de decisões que são tomadas em um Conselho, assim como 

os riscos que estão atrelados a tais decisões. O livro também é bastante transdisciplinar e 

esclarecedor." 
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TATIANA MELAMED 

Foi Diretora Administrativa e RH da Glaxo Smith Kline no Brasil e na América Latina, tendo passado pela 

Arthur Andersen e KPMG. É Bacharel em Direito e MBA pela FGV. Participou da 4ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Em Maio/19 participei do workshop para Formação de Conselheiros promovido pela Synchron.  

Foi um dia muito rico de informações e troca de experiências, com uma abordagem simples 

e inovadora, mas muito importante para quem planeja atuar em conselhos. Parabéns pela 

excelência do encontro." 

 

 

TADEU NARDOCCI 

Presidente da Novelis South América e CMO (Chief Manufacturing Officer) da Novelis Global. Engenheiro 

Matalurgista pela Escola Politécnica da USP e pós graduado pela Fundação Dom Cabral. Participou da 4ª 

Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Há muito tempo tinha vontade de prospectar esse mercado e conhecer suas reais perspectivas 

e riscos, mas tinha dificuldades em encontrar onde obter as informações mais adequadas. 

Descobri o PFC e o resultado superou em muito minhas expectativas, com didática clara e 

pragmática, conteúdo programático objetivo, encorajador quanto as oportunidades e excelente 

formação dos demais executivos que participaram do Workshop, Turma IV." 

 

JORGE ALBERTO L. FERNANDES 

Foi Diretor Administrativo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e Diretor de Infraestrutura e 

Supply Chain do Hospital das Clínicas de São Paulo. Engenheiro Naval pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Participou da 4ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"O PFC é excelente oportunidade de aprender e discutir, em um grupo seleto e experiente, 

as vantagens do moderno sistema de governança com Executivos, Conselho de Administração 

e Conselhos Consultivos. A tradução ao português de “member of the board” como 
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“Conselheiro” induz um entendimento errado sobre as reais responsabilidades e atitudes de um 

verdadeiro "membro da Mesa Diretora", tão responsável pela administração da companhia 

quanto seus executivos. O PFC reforça o correto entendimento deste tema e promove a sua 

discussão vis-a-vis cases atuais de grandes corporações (ex. Petrobras e Vale)." 

 

FERNANDO GÓES 

Executivo com mais de 20 anos de experiência na liderança do ciclo completo de grandes investimentos, 

desde o desenvolvimento de mercado e projetos greenfield até a operação de negócios maduros, incluindo 

também M&A, com grande conhecimento no setor de serviços, especialmente utilities e transporte público. 

Atuou como CEO, CFO e Conselheiro de SPEs e teve vivência profissional internacional em diferentes 

culturas (América Latina, Europa e Estados Unidos). Trabalhou com grupos empresariais de porte como 

CCR, Odebrecht e Suez (francesa). Participou da 3ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Um curso com um excelente programa, um apresentador com sólidos conhecimentos e 

extensa experiência prática para compartilhar conosco e participantes do mais elevado nível 

não poderia ser menos do que ótimo. E assim foi. Dez. A nota é dez." 

 

CARLOS ALEXANDRE SÁ 

Formado em Engenharia Civil pela PUC-RJ, cursou Administração de Empresas  na antiga Universidade 

do Estado da Guanabara e pós-graduou-se em Administração Industrial na Universidade da Holanda. Como 

engenheiro civil fez estágios de especialização profissional na Société Sateco, em Paris, e no Conder 

Group, em Winchester, na Inglaterra. É mestre em Finanças e Economia Empresarial pela FGV. Foi diretor 

financeiro de empresas nacionais e multinacionais. Atualmente é professor convidado da FGV, autor de 

diversos livros de finanças e contabilidade empresarial e sócio da Cash Flow Solutions. Participou da 3ª 

Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Tive a oportunidade de participar da 3ª turma do Programa de Formação de Conselheiros, 

conduzido pelo Wanderlei Passarella, que é um profissional excepcional com ampla experiência 

executiva e como consultor de empresas e membro de conselhos. O workshop foi de 

altíssimo nível, pela qualidade da turma e pelas discussões de casos práticos que tivemos. 

Importante reflexão sobre a dinâmica dos conselhos de administração e, principalmente, dos 
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conselhos consultivos, fundamentais para o sucesso e longevidade das pequenas e médias 

empresas no Brasil." 

 

FÁBIO ZACHARIAS 

Foi Diretor e Superintendente de grandes empresas, como a Vivo, a RV Tecnologia e a Embratel. É membro 

permanente do Engage, da GLG e da Alpha Sights. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade 

Santa Úrsula, com MBA Executivo pelo IBMEC. Participou da 3ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Participar do Workshop “Programa de Formação de Conselheiros” da Synchron, ministrado 

pelo Wanderlei Passarella, foi uma excelente oportunidade para atualizar-me com o Tema de 

Conselheiro na situação do mercado de negócios no Brasil de hoje. Importantíssimo para mim, 

que estou regressando ao Brasil depois de 30 anos atuando fora do Pais. Wanderlei conduziu 

com muita habilidade, conhecimento e profissionalismo o workshop… compartindo a 

experiência vivida durante todos estes anos nos vários Conselhos que ele participa ativamente. 

Muito oportuna também a leitura prévia do e-book enviado e livro “A Reinvenção da Empresa - 

Projeto Omega” de sua autoria. O Grupo atendendo o Workshop foi de altíssimo nível, 

composto de CEO's, Diretores de Empresas e Conselheiros já atuando no mercado. Todos 

muito comprometidos com o aprendizado, com alto nível de participação durante todo o 

dia. Sessões de Mentoria pessoal com Wanderlei já incluída no programa complementam 

a experiência do workshop, incluindo planos individuais concretos em direção a objetivos 

traçados. Parabéns e muito obrigado Wanderlei." 

  

ANTONIO CAPELLINI 

Carreira na Goodyear Tire and Rubber Company por 42 anos, tanto a frente da gestão da área Financeira 

(Brasil, USA, Colômbia, Venezuela e México) quanto pela Direção Geral na região Andina e Mercosul e 

localmente em Países como Peru, Colombia, Venezuela e Índia. Presidente do Conselho no Peru e Índia. 

Graduado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ciências Sociais de Americana (Brasil), 

com especialização em Administração na Stanford University e Thunderbird nos USA. Participou da 2ª 

Turma do PFC. 

 

_____________ 
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"Participei da turma do PFC 2 em julho/2018 e fiquei muito satisfeito com a proposta / 

entrega do curso. A turma com oito participantes permitiu uma troca de ideias e experiência 

efetiva entre todos nós e o próprio Wanderlei. Além disso, o conteúdo bem prático e com foco 

nas empresas familiares tem um caráter complementar ao que vivenciei recentemente no curso 

para Conselheiros do IBGC. Ótima experiência, com muitos exemplos de quem tem uma ampla 

bagagem como Conselheiro em empresas familiares ao longo dos últimos anos." 

  

CARLOS RONALDO PAES FERREIRA 

Vem atuando como Conselheiro da Compara Online (investida do Banco Mundial) desde 2017. Foi CEO na 

Rodobens, Diretor na Allianz Seguros e no Banco ABN AMRO Real. Conselheiro de Administração 

certificado pelo IBGC. Graduado em Economia pela UFRJ com especialização na Columbia University. 

Participou da 2ª Turma do PFC. 

 

_____________ 

 

 

"Participei do primeiro grupo do PFC e foi um experiência muito gratificante e significativa, 

pois foi possível adentrar nos conceitos de governança em um ambiente muito qualificado, onde 

participavam executivos com grande bagagem e de vários segmentos de mercado e 

palestrantes altamente capacitados." 

  

RICARDO BARRA 

Executivo com mais de 30 anos de experiencia na gestão de projetos de infraestrutura, com atuação em 

grandes empresas de engenharia e projetos de alta complexidade com grande visibilidade nacional. 

Primeiro Diretor Presidente da Minas Arena gestora do Mineirão. Foi Diretor de Operações e Engenharia 

da Concer gestora da BR 040 por 17 anos. Atual Diretor Executivo da Franchetti & Merola Engenharia, 

empresa italiana no setor de engenharia consultiva com vários contratos no Brasil Desenvolvedor de 

mercados prestando consultoria no desenvolvimento de novos negócios. Participou da 1ª Turma do PFC. 


