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O QUE OS EXECUTIVOS ESTÃO DIZENDO SOBRE O PFC 

 

 
 
Saiba o que os Executivos estão dizendo sobre o "Programa de Formação de 
Conselheiros" oferecido pela Synchron – o único no mercado voltado à exploração de oportunidades 
e ao autodesenvolvimento contínuo, customizado para cada profissional. 
 
 
"Participei da 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 (foto) 
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. 

 
_____________ 
 
 
"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 - 
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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 
Graduado em Administração de Empresas pelo Instituto de Ciências Sociais de Americana (Brasil), 
com especialização em Administração na Stanford University e Thunderbird nos USA. 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. 

 
_____________ 
 
 
"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 desde 2017. Anteriormente desenvolveu sua carreira 
em posições de liderança e gestão no setor de Seguros (Rodobens e Allianz) e Finanças (ABN AMRO Real 
e Lloyds Bank). 

 
_____________ 
 
 
"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 “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. Petrobrás 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). 
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"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. 

 
_____________ 
 
 
"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 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. Formado 
em Engenharia Mecânica pela Universidade Santa Úrsula, com MBA Executivo pelo IBMEC. É membro 
permanente do Engage, da GLG e da Alpha Sights. 
 
 
 

 


