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SOBRE

O FISEC – Fórum de Inovação em Secretariado Executivo – é o 

maior evento de secretariado executivo da América Latina e tem 

como grande objetivo ser a ponte entre os profissionais de 

secretariado do Brasil e do mundo com as melhores práticas e 

tendências do mercado.

Esse evento revolucionário foi idealizado pelo Pepitas Secretaries 

Club, uma grande comunidade que reúne milhares de secretárias e 

secretários de todo o Brasil e, até mesmo, de outros continentes.

Em 2021, o Pepitas Secretaries Club completa 25 anos de história! 

Durante essa longa jornada já impactamos a vida de milhares de 

secretárias e secretários e continuaremos a proporcionar as 

melhores experiências e um conhecimento valioso para fortalecer 

cada vez mais a profissão.

Neste ano, a 9° edição do FISEC acontecerá nos dias 10, 11 e 12 

de setembro no Teatro do WTC Events Center em São Paulo.

Em 2020, fomos os únicos no mundo inteiro a realizar um evento 

de secretariado no formato híbrido e vamos manter esse modelo 

para essa edição.



POR QUE PARTICIPAR?

No FISEC 2021, você vai encontrar o conteúdo que precisa 

para melhorar seu desempenho em seu dia a dia como 

profissional de secretariado.

O evento vai ser composto por:

✔ Palestras, Painéis, FISEC Talks e Entrevistas

✔ Histórias inspiradoras envolvendo propósito, valores e forças 

de caráter

✔ Tendências e novas práticas do secretariado

✔ Grandes especialistas nacionais e internacionais

✔ Cases de sucesso

✔ Transformação digital e Reinvenção

✔ Vivências de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal

✔ Muito networking com profissionais do Brasil e do mundo

Dessa forma, você aprenderá com os maiores nomes do mercado 

exatamente o que precisa para colocar em prática as habilidades 

e conhecimentos essenciais ao profissional de secretariado da 

nova era. 



O QUE VOCÊ VAI VIVENCIAR?

Os 3 dias de evento irão abordar esses temas essenciais para você 

alcançar o mais alto nível de performance no secretariado:

Ao completar 25 anos do Pepitas Secretaries Club, queremos no 

FISEC celebrar a vida, abraçando nosso propósito que é trabalhar a 

expansão do Ser! Iremos reinventar  a nossa forma de pensar, sentir, 

trabalhar e viver.

PROPÓSITO

Vamos entrar em contato com a grandeza do nosso Ser! O que move 

você e dá sentido a sua vida? O propósito é a bússola que vai 

direcionar a sua jornada. 

CONECTIVIDADE

Vamos navegar no universo da conectividade humana e digital. Ela 

é a ponte que sustenta e conecta seus sonhos e objetivos à realidade.

REINVENÇÃO

Vamos aprender a aprender, desaprender e reaprender. Adquirir a 

habilidade de ressignificar alguma situação ou cenário desafiador



PARA QUEM É?

O FISEC 2021 é indispensável para:

oProfissionais de Secretariado Executivo

que querem se tornar referência no meio de atuação;

oEstudantes e Recém-Formados em Secretariado

em busca de desenvolvimento para se destacar no início da carreira;

oProfissionais em processo de recolocação

que estão a procura de mais aprendizado e direção para retornarem 

ao mercado de trabalho;

oSecretárias (os) empreendedores

que desejam desenvolver seu autoconhecimento para crescer ainda 

mais os seus projetos;

oDocentes de Secretariado

com desejo de aprender novos conteúdos e tendências do mundo do 

secretariado.



PROGRAMAÇÃO – DIA 1

16:00 - 18:00 | SPACE 360 - FEIRA VIRTUAL ABRE PORTAS PARA VISITAÇÃO 

DOS ESTANDES DOS PARCEIROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

18:00 - 18:20 | ABERTURA E BOAS VINDAS - PEPITA SOLER

18:20 – 18:50 | PAINEL DE REINVENÇÃO DOS PARCEIROS DO CLUBE DE 

SECRETARIADO 

ALEXANDRE CAVALCANTI – AMERICAN AIRLINES 

LUCIANA LENTINI – WTC

RAFFAELE CECERE – GRUPO R1

18:50 – 19:10 | ENTREVISTA COM HELEN MONUMENT – INTERIM CHAIR 

COUNCIL - WORLD ADMINISTRATORS ALLIANCE

ALIANÇA GLOBAL DOS PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO

19:10 - 19:50 | PAINEL SECRETARIADO DA NOVA ERA: COMO 

DESENVOLVER UMA PARCERIA ESTRATÉGICA COM SEU LÍDER

ISABEL MARQUES – GLOBO 

TATIANE AMORIM – SUZANO 

ADRIANA CILLI – BRASKEM 

THIAGO VIEIRA - PETROBRAS

19:50 – 20:00 | INTERVALO

20:00 – 20:20 | MOMENTO YOGA

20:20 – 20:50 | INTERNATIONAL SPEAKER: ABIGAIL BARNES

PALESTRA – PRODUTIVIDADE E BEM ESTAR INTEGRAL

20:50 – 21:00 | ENCERRAMENTO DO 1° DIA



PROGRAMAÇÃO – DIA 2

09:00- 10:00  | HOST & KEYNOTE: PEPITA SOLER

PALESTRA – A JORNADA DO ASSISTENTE EXECUTIVO 

INOVADOR: HIGH PURPOSE, HIGH PEOPLE SKILLS, 

HIGH CREATIVITY

10:00 – 11:20  | INTERNATIONAL KEYNOTE SPEAKER: 

LUCY BRAZIER – AUTORIDADE MUNDIAL EM 

SECRETARIADO

PALESTRA – UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO E SEU 

LUGAR

NELE

11:20 – 11:50  | NETWORKING & FEIRA VIRTUAL

11:50 – 12:20  | INTERNATIONAL SPEAKER: DIANA BRANDL

PALESTRA – O ASSISTENTE EXECUTIVO ÁGIL NA ERA 

DIGITAL

12:20 – 13:00  | PAINEL – HIGH TECH EA’s - STARTUP CULTURE

KÁTIA RIBEIRO – LINKEDIN 

RAPHAELA FERRARI – NUBANK

THAIS ANDREOZZI – FACEBOOK

13:00 – 14:20  | ALMOÇO & FEIRA VIRTUAL

14:20 – 14:50  | AUTOCUIDADO: O OLHAR PARA DENTRO

BALDER, O XAMÃ DO PALMAÏA – THE HOUSE OF AÏA

PATROCINADO POR GOYA BY COPASTUR



PROGRAMAÇÃO – DIA 2

14:50 – 15:20 | CINTIA SUPLICY – DESIGNER DE ORGANIZAÇÕES 

POSITIVAS

FISEC TALK: CONEXÕES AUTÊNTICAS –

UM PILAR PARA OS RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS 

15:20 – 15:50 | NETWORKING & FEIRA VIRTUAL

15:50 – 16:50 | INTERNATIONAL SPEAKER – MEGAN MCDONOUGH –

LÍDER MUNDIAL EM PSICOLOGIA POSITIVA

PALESTRA: PROPÓSITO, CIÊNCIA DO BEM-ESTAR 

INTEGRAL E FELICIDADE

16:50 - 17:50 | DANIELA CACHICH – PRESIDENTE DO FUTURE BEVERAGES 

DA AMBEV E ELEITA UMA DAS 20 MULHERES MAIS INFLUENTES DO 

BRASIL E MELHORES CMOS DO BRASIL PELA FORBES (2020)

PALESTRA MAGNA: LIDERANÇA E IMPACTO

17:50 - 18:40 | CONCERTO COM CRISTINA BRAGA E RICARDO MEDEIROS 

E ENCERRAMENTO DO 2º DIA.



PROGRAMAÇÃO – DIA 3

09:00 - 10:00 | INTERNATIONAL KEYNOTE SPEAKER: 

NADYA ZHEXEMBAYEVA, THE REINVENTION GURU

PALESTRA: REINVENTANDO NO CAOS

10:00 – 10:40 | PAUL MALICKI & BARBARA ANDRADE –

CEO & CFO FLAPPER

FISEC TALK – DIGITALIZE-SE: FERRAMENTAS DIGITAIS  X 

PRODUTIVIDADE

10:40 – 11:20 | INTERNATIONAL SPEAKER – MARIA SIROIS

LÍDER MUNDIAL EM PSICOLOGIA POSITIVA

PALESTRA: A FORÇA DA AUTENTICIDADE, 

VULNERABILIDADE, RESILIÊNCIA E GRATITUDE

11:20 – 11:50 | NETWORKING & FEIRA VIRTUAL

11:50 – 12:30 | PAINEL DE PROTAGONISMO E LIDERANÇA NA 

CARREIRA E NA VIDA

CAROLINA TRANCUCCI – GOL

ÉRICA ROBERTA – TELECOMUNICAÇÕES

ANDREA OCKER – DELL

LUCINEA CASTRO - MCKINSEY

12:30 – 14:00 | ALMOÇO & FEIRA VIRTUAL
14:00 – 15:00 | REINVENÇÃO DO SECRETARIADO NO BRASIL & MUNDO

15:00 – 16:00 | CONEXÃO GLOBAL & CERIMÔNIA  DE ENCERRAMENTO



1º DIA

SEXTA-FEIRA, 

10 DE SETEMBRO DE 2021



PEPITA SOLER - IDEALIZADORA

CEO da Pepita Consultoria, Treinamento e Eventos, desde 1994, consultoria focada 

em programas de desenvolvimento humano e organizacional, atendendo clientes do 

setor público, privado e organizações educacionais na América Latina, EUA e 

Europa. 

Fundadora e Presidente do Pepitas Secretaries Club – Clube Educacional e de 

Relacionamento para Secretárias e Secretários – que completa 25 anos de história e 

é considerado o maior Clube de Secretariado Executivo da América Latina.

Já realizou, no Brasil e exterior, inúmeros programas de desenvolvimento, Fóruns 

de Inovação, Master Classes e Formações, que impactaram e transformaram 

milhares de secretárias e secretários do Brasil.

Presidente da Academia Global de Inovação em Secretariado. Representante oficial, 

palestrante e integrante do Conselho Editorial da Executive Support Magazine (UK) 

– a maior e mais influente revista e centro de treinamento global para profissionais 

de secretariado executivo.

Formada em Psicologia Organizacional com especialização em Criatividade e 

Inovação, também é Mentora, Coach, Consultora e Palestrante – certificada 

internacionalmente em Psicologia Positiva, Designer de Organizações Positivas, 

Diálogos Apreciativos, Inteligência Emocional, Desenvolvimento de Lideranças, 

Equipes de Alta Performance e integrante do Reinvention Academy.

Linkedin: https://www.linkedin/in/pepita-soler/

https://www.linkedin/in/pepita-soler/


Moacir é coach, palestrante e escritor com vasta experiência 

profissional nas áreas administrativa, secretariado, gestão de recursos 

humanos, vendas e planejamento estratégico.

Tem Doutorado em Ciências Empresariais e Mestrado em Gestão de 

Recursos Humanos pela UMINHO (Portugal) e Engenharia de 

Produção pela UFSC. Possui também MBA em Marketing 

(UNIPAR), Pós-Graduação em Teoria del Pensamiento Complejo 

(POSADAS – AR), Bacharelado em Secretariado Executivo 

(UNIOESTE – PR) e Licenciatura em Letras – Espanhol (UFPR –

PR). Além disso, tem formação internacional em Coaching Executivo 

Organizacional.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/moacir-rauber-ba400830/

MOACIR RAUBER

https://www.linkedin.com/in/moacir-rauber-ba400830/


Cynthia Michels é economista, comunicadora e incentivadora da 

inovação consciente.

Morou no Vale do Silício por um ano e meio, pesquisando e 

aprendendo na prática como funciona o mindset que gera a inovação. 

Em Stanford, cursou "A Ciência e a Prática da Compaixão", "Como 

encontrar seu sucesso: descubra seu propósito e dirija sua vida" e "A 

Ética das Tecnologias Disruptivas".

Neste período fundou o Núcleo Vale do Silício do Grupo Mulheres do 

Brasil, e por ele apresenta o Chá com o Vale, programa de entrevistas 

semanais onde já recebeu mais de 72 convidados inovadores para 

gerar insights e inspirações para transformarmos nossas vidas, o 

Brasil e o mundo para melhor.

Desde que voltou ao Brasil dedica-se a valorizar a ciência brasileira e 

a incentivar a inovação consciente, que é a inovação que está a 

serviço da vida. Ministra cursos, palestras, workshops e mentorias nas 

quais a leveza, a alegria e a esperança ativa estão sempre presentes.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cynthiamichels/

CYNTHIA MICHELS

https://www.linkedin.com/in/cynthiamichels/


Formado em Psicologia pela Universidade São Marcos, cursos 

em Tecnologia da Informação, Vendas e Gestão de Vendas, 

empresário e um grande visionário, sua primeira empresa era de 

serviços de informática, como: instalação de rede e distribuição 

de internet.

Hoje ele que é co-fundador e CEO da R1 Audiovisual , também é 

sócio e CEO das empresas Tes Cenografia e 42Labs (Grupo R1).

Raffa é um dos 100 maiores do Turismo, eleito por 3 anos 

consecutivos pelo Panrotas, ganhou 3 prêmios Caio de 

personalidade do ano.

É vice-presidente do conselho do São Paulo Convention & 

Visitors Bureau (SPCVB).

Líder pioneiro, inovador, visionário, sempre com foco na 

Reinvenção Pessoal, das suas empresas e da comunidade do 

Trade de Turismo.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/raffaele-cecere-

49b06853

RAFAELLE CECERE

https://www.linkedin.com/in/raffaele-cecere-49b06853


Diretora Comercial no WTC Events Center e Sheraton São Paulo 

WTC Hotel, Luciana é formada em Hotelaria e pós graduada em 

Gestão Empresarial.

Navega no universo de Vendas desde 2005, sempre focada no 

aumento da receita, melhor rentabilidade para o empreendimento e 

dedicada para obter a maior satisfação do cliente em realizar seus 

eventos e hospedagens.

Criatividade é o seu forte, tendo participado da criação e 

implantação dos processos comerciais e padrões de serviços de alta 

qualidade, tendo como objetivo alcançar metas e criar 

relacionamentos duradouros com clientes.

Lidera há mais de 10 anos equipes no Sheraton São Paulo WTC e 

WTC Events Center, passando por Revenue Manager a Diretoria 

Comercial, contribuindo para o desenvolvimento da equipe, 

acompanhando os profissionais desde o processo inicial da 

negociação até o pós venda, garantindo que o cliente terá 

experiências positivas na realização do evento.

A marca da Luciana é positividade, criatividade, inovação e paixão 

por servir.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luciana-lentini-439b585a/

LUCIANA LENTINI

https://www.linkedin.com/in/luciana-lentini-439b585a/


Diretor de Vendas da American Airlines para o Brasil

Alexandre Cavalcanti está à frente da diretoria de vendas da 

American Airlines no Brasil desde 2019. 

O executivo juntou-se ao time da companhia aérea há 22 anos e, 

desde então, ocupou posições de liderança em diferentes áreas 

estratégicas da empresa no Brasil e exterior.

Cavalcanti é Mestre em administração pelo Instituto Brasileiro 

de Mercado de Capitais (Ibmec) e, atualmente, está se 

certificando em Estratégia e Inovação pelo MIT Sloan –

Massachusetts Institute of Technology.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alexandre-cavalcanti-

6ba90721

ALEXANDRE 

CAVALCANTI

https://www.linkedin.com/in/alexandre-cavalcanti-6ba90721


Palestrante Internacional, Consultora, Coach, Mentora e 

Escritora. Helen apoia Assistentes em todos os níveis para 

serem verdadeiramente Monumentais no seu programa 

“Monumental You” , onde em 5 etapas mostra como 

recuperar o controle de sua vida e de sua carreira.

Helen atua como “Interim Chair Council” da World 

Administrators Alliance, onde tem a oportunidade de se 

envolver com Profissionais Administrativos, Secretárias (os) 

e suas Associações em todo o mundo. O WA Alliance tem 

como objetivo orientar, influenciar, desenvolver e elevar a 

Profissão, construindo uma comunidade global para permitir 

que Profissionais Administrativos falem com uma só voz.

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/monumentalassistance

HELEN MONUMENT

https://www.linkedin.com/in/monumentalassistance


Secretária Executiva Trilíngue na Globo e Diretora de Comunicação e 

Marketing no Pepitas Secretaries Club.

Formada em Secretariado Executivo Trilíngue e especialista em 

Assessoria Executiva, atua há mais de 13 anos assessorando 

executivos C-level em empresas nacionais e multinacionais.

Acredita que o profissional de secretariado executivo está em 

constante evolução, desempenhando o papel de parceiro estratégico 

de negócios e agindo como um game-changing dentro das 

organizações.

Carioca e filha única, tem como marca pessoal a determinação para a 

solução de problemas e a busca pelo aprendizado constante.

“Cada vez mais a tecnologia faz parte de cada detalhe do nosso dia.

Quando percebemos isto, podemos encarar com mais clareza o 

momento que vivemos hoje, abraçando as facilidades que a tecnologia 

traz e nos permitindo mergulhar na jornada do lifelong learning.”

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/isabel-marques-54253559/

ISABEL MARQUES

https://www.linkedin.com/in/isabel-marques-54253559/


Assistente Executivo do Conselho de Administração da Petrobras

Formado em Fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá, decidiu 

mudar totalmente sua área de atuação ao passar em concurso público 

e entrar na Petrobras. Lá atuou por 7 anos no RH corporativo tendo 

adquirido expertise na gestão de processos seletivos públicos, 

organização de eventos e atendimentos a públicos de interesse.

Devido a sua grande facilidade de lidar com público e sempre com 

excelência em seus atendimentos, foi convidado em 2018 a assumir a 

função de Assistente Executivo do Conselho de Administração da 

Petrobras, assessorando diretamente seus 11 membros diretos e 7 

membros externos até hoje.

Além de assessorar esse grande grupo de executivos, cursa a 

faculdade de administração de empresas, atua como conselheiro do 

Pepitas Secretaries Club, possui um canal no Youtube e fornece 

consultorias de paisagismo, jardinagem e aquarismo.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thiagolsvieira/

THIAGO VIEIRA

https://www.linkedin.com/in/thiagolsvieira/


Formada em Secretariado Executivo Bilingue, exercendo a profissão 

por mais de 20 anos em multinacionais, assessorando executivos 

como Presidentes, Vice Presidentes e Conselheiros.

Habilidade em comunicação e gestão de pessoas. Ética, 

comprometimento e persistência são alguns dos meus principais 

valores. Mentora de Secretárias, projeto do Pepitas Secretaries Club.

Casada com um super parceiro para todos os momentos, mãe de 2 

filhos maravilhosos, tenho muita gratidão pelas oportunidades que a 

vida me proporciona e também pela minha profissão. Acredita que o 

papel da educação é um importante mecanismo de mudança na 

sociedade. Portanto, está sempre em busca de conhecimentos e 

desenvolvimento.

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar 

o mundo. “ Nelson Mandela

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/adriana-cilli-70069b120/

ADRIANA CILLI

https://www.linkedin.com/in/adriana-cilli-70069b120/


Assistente Executiva graduada pela FatecSP e Especialista em 

Governança Corporativa, certificada pelo IBGC, além de possuir 

MBA em Gestão Empresarial e curso de Docência para Ensino 

Superior.

Ainda profissionalmente, conta com mais de 15 anos de experiência 

como Assistente Executiva, o que lhe permite compartilhar 

experiências através de Palestras e ativa participação em vários 

grupos dentro da área.

Em tempo integral, atua no Conselho da empresa Suzano e além da 

vida corporativa, exerce seu lindo papel como Mãe, Amiga, Irmã, 

Filha… enfim… seu papel como uma mulher única e apaixonada 

pela vida, eterna aprendiz, com seu coração repleto de Deus, amor, 

gratidão e que só assim ela consegue se sentir completa: Dona e 

Proprietária dela mesma!

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tatiane-amorim/

TATIANE AMORIM

https://www.linkedin.com/in/tatiane-amorim/


Raphael Wanderley é instrutor de Hatha Yoga, formado pelo 

Shiva Shankara Yoga Ashram e Yogaterapeuta pelo 

LiilaAnanda Ashram.

Se dedica regularmente aos estudos de filosofia do yoga, asana 

(posturas físicas), pranayama (exercícios respiratórios), mantras 

(sons que harmonizam) e meditação.

Desde a conclusão de sua primeira formação já se envolveu em 

diversas atividades e projetos, dando aulas individuais, em 

grupos, para eventos e empresas.

Com background corporativo, suas aulas para empresas tem por 

objetivo a integração de equipe, introduzir um momento de 

relaxamento, conexão e autocuidado no dia de trabalho e 

contribuir para a redução do estresse ao longo prazo.

Acredita que o Yoga pode colaborar para a construção de um 

ambiente corporativo harmônico, equilibrado e produtivo.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/raphael-wanderley-

a6aa8535/

RAPHAEL WANDERLEY

https://www.linkedin.com/in/raphael-wanderley-a6aa8535/


Abigail Barnes é fundadora da empresa Success by Design Training, 

premiada empreendedora, autora de diversos livros, palestrante e 

instrutora corporativa em Gerenciamento do Tempo e Produtividade.

Ela é coach qualificada e criadora da renomada fórmula 888.

A Success by Design Training tem uma missão de dividir a fórmula 

888 com 1 milhão de pessoas até 2025, a fim de ajudá-los a criar uma 

vida mais equilibrada e recuperar uma hora por dia.

Antes de iniciar seu próprio negócio Abigail trabalhou em Marketing 

de Serviços Financeiros por mais de 10 anos, atuando em 

Gerenciamento de Investimentos, Ativos e fundos multimercados 

(Hedge Funds).

Ela possui bacharelado em Gestão de Marketing & Negócios e 

especialização em Marketing, além de ser coach qualificada.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/abigailrbarnes/

ABIGAIL BARNES

https://www.linkedin.com/in/abigailrbarnes/


2º DIA

SÁBADO, 

11 DE SETEMBRO DE 2021



LUCY BRAZIER

Lucy Brazier é uma das maiores autoridades mundiais na profissão 

administrativa.

Como CEO da Marcham Publishing, editores especializados da 

Executive Secretary Magazine – uma revista periódica global dedicada 

às necessidades de desenvolvimento de profissionais experientes e 

iniciantes na área administrativa – Lucy trabalha com os melhores 

instrutores de Assistentes Executivos ao redor do mundo para entregar 

na formação desses profissionais o que há de mais atualizado no 

mercado.

Com acesso aos mais avançados, apaixonados e experientes instrutores 

e líderes de negócios do mundo, além de conhecer e falar pessoalmente 

com literalmente milhares de assistentes nos últimos nove anos, o 

conhecimento de Lucy sobre o mercado e o que as Assistentes de todo 

o mundo enfrentam no dia-a-dia são incomparáveis.

Em 2018, Lucy recebeu as honrarias como membro do Instituto de 

Gestão Administrativa. Ela foi premiada com o prêmio PA Contributor 

of the Year pelo Office*Show in 2015 e o prêmio especial 

International Ambassador for the PA Profession em 2016.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lucybrazier/

https://www.linkedin.com/in/lucybrazier/


Diana Brandl possui graduação em Administração Internacional com 

especialização em Gestão de Escritório. Ao longo de sua carreira, atendeu 

executivos da Alta Administração em empresas globais, tal como Sony 

Corporation.

Diana tem sólida experiência em Comunicação, o que a faz uma 

“Networker” dinâmica.  Diana juntou-se à rede profissional IMA 

(International Management Assistants) em 2006, tornando-se um membro 

ativo, e sente orgulho de ter atuado como Membro do Conselho e 

Presidente do Grupo Regional do IMA Berlin.

Ela continuamente apoia o papel de assistentes executivos falando em 

eventos internacionais e publicando vários artigos na Alemanha e demais 

países com foco em Transformação Digital e do Trabalho, Marca Pessoal, 

Rede Estratégica de Relacionamentos e Liderança. Diana escreve seu 

próprio blog “The Socialista Projects” e vem influenciando a indústria 

com suas iniciativas criativas, como o lançamento da “hashtag” 

#WeAreInThisTogether (Estamos juntos nessa).

Diana atualmente trabalha com clientes como Microsoft, Procter & 

Gamble, Mercedes, Porsche, Oracle e leciona na Câmara de Comércio da 

Alemanha.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/diana-brandl/

DIANA BRANDL

https://www.linkedin.com/in/diana-brandl/


Thais Andreozzi é Executive Administrative Partner para a Vice-

Presidente América Latina do Facebook, e também é líder do time 

de Admins da empresa na região.

Foi a terceira Admin contratada no Facebook Brasil, em 2016, e 

desde então testemunhou e contribuiu para que a empresa pudesse 

mais que triplicar de tamanho, da mesma forma que o time regional 

de Admins que lidera desde 2019.

Antes de se juntar ao time do Facebook, coordenava as operações 

internacionais da joalheria Jack Vartanian e liderava a logística da 

unidade na Madison Avenue, em New York. Anteriormente, 

trabalhou na Oracle e no Submarino.

Nascida em São Paulo, Thais se graduou em Secretariado pela 

Faculdade de Tecnologia de São Paulo e tem um MBA em Finanças 

pela Fundação Getúlio Vargas.

Para ela, a função de Admin é uma das posições mais estratégicas 

dentro de uma empresa: “somos agentes conectores, facilitadores, 

nosso trabalho é o que viabiliza que os negócios se mantenham nos 

trilhos e sempre avançando”.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thaisandreozzi

THAIS ANDREOZZI

https://www.linkedin.com/in/thaisandreozzi


Senior Executive Assistant na Nubank, uma das maiores instituições financeiras 

no mundo, com mais de 40 milhões de clientes e cerca de 5 mil funcionários. 

Primeira assistente da empresa (quando ainda eram pouco mais de 300 

funcionários), foi responsável por fundar, treinar e liderar toda a área de 

assessoria executiva na organização, que hoje é formada por 25 assistentes e 

atualmente assessora a cofundadora e CEO Brasil. Possui mais de 13 anos de 

experiência com assessoria executiva, atuando nesse papel em empresas 

multinacionais nos mais distintos segmentos, entre elas TeleTech, AirLiquide, 

Gfk e HSBC.

Acostumada a exercer a função de assessoria no modo 220v, 24h por dia, 7 dias 

por semana (inclusive usando as viagens de férias para fazer bench com 

assistentes das empresas que admira nos países visitados), há 1 ano e meio vem 

aprendendo uma nova função com uma jornada ainda maior: a maternidade. 

Apesar dos 16 anos de prática com o enteado, esta nova função está sendo a mais 

desafiadora (e prazerosa) já vivenciada, e Melissa é presença quase confirmada 

em muitas reuniões de time (ela adora videoconferências – já começou cedo a 

aprender sobre a assessoria executiva).

Acredita que um Assistente Executivo não é um simples prestador de serviços, 

mas um parceiro que permite ao executivo alcançar o seu mais alto desempenho 

na liderança, consistentemente contribuindo (direta e indiretamente) para o 

sucesso da companhia e, por isto, faz questão de sempre estar presente nas 

reuniões estratégicas e alinhamentos com os times, garantindo que seja possível a 

antecipação e priorização dos assuntos que levarão a este sucesso.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/raphaelaferrari

RAPHAELLA FERRARI

https://www.linkedin.com/in/raphaelaferrari


Assistente Executiva do Country Manager América Latina do 

Linkedin.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado Kátia passou 

por grandes empresas de tecnologia como Microsoft e Apple.

Foi Comissária de Voo por 12 anos antes de ser Assistente, o 

que a ajudou muito com postura, idiomas e etiqueta.

Formada em Marketing Digital, fez também faculdades de 

Turismo e Letras.

Kátia se destaca na capacidade de construir relacionamentos 

positivos com clientes e colegas em todos os níveis 

organizacionais. A facilidade de se comunicar, criar relações de 

alto grau de confiança e apoiar as lideranças e equipes, 

fortalecem a sua marca pessoal dentro da organização.

Kátia adora jantar com a família, conhecer novas cidades e 

novas culturas.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kátiaribeiro/

KÁTIA RIBEIRO

https://www.linkedin.com/in/k%C3%A1tiaribeiro/


Cintia Suplicy, Psicóloga, mãe, multipotencial e otimista 

incorrigível, Publicitária e Especialista em Psicologia Positiva, 

co-fundadora da Wiegrow, Consultora em Organizações 

Positivas, Mentora em felicidade e autenticidade e facilitadora 

de vários cursos na área de Felicidade e Desenvolvimento 

Humano.

Certificada em Psicologia Positiva pela Universidade da 

Pensilvânia, Wholebeing Institute Brasil e Instituto Brasileiro de 

Psicologia Positiva, Master Coach pelo ICI, Welness Coach pela 

Wellcoaches, Certificada em Investigação Apreciativa pela Case 

Western University, Certificada em Forças de Caráter –

Developing Effective Teams, pelo VIA Institute on Character

CINTIA SUPLICY

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cintia-suplicy/

https://www.linkedin.com/in/cintia-suplicy/


CEO e co-fundadora do Wholebeing Institute global, Megan é criadora, junto com Tal 

Ben-Shahar, do Certificado Internacional em Psicologia Positiva. Autora premiada dos 

livros “Infinity in a Box” e “A Minute for Me”.

Megan usa do pensamento divergente e de perspectivas criativas para fazer emergir 

novos olhares e construir organizações e redes que aproveitem o melhor das pessoas, 

para um bem maior.

Graduada em Medicina Nuclear, possui experiência em liderança sênior em saúde, há 

duas décadas praticante e professora de yoga e possui experiência como diretora de 

várias start-ups de aprendizagem online.

Megan se concentra em como ir do ponto A ao ponto B, por meio do envolvimento do 

ser integral, ou seja, da pessoa como um todo.

Líder dedicada a cultivar o melhor das pessoas, com foco no florescimento de uma vida 

plena, com propósito, bem estar integral e felicidade.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/meganmcdonough/

MEGAN  MCDONOUGH

https://www.linkedin.com/in/meganmcdonough/


Daniela Cachich é a nova Presidente da região sul americana da unidade de 

negócios Future Beverages da AMBEV. 

"Estou muito animada de entrar em uma empresa que já admirava e poder 

inovar com bebidas diferentes que vão levar experiências novas para 

consumidoras e consumidores", diz a executiva.

Antes de ocupar o novo cargo, Cachich foi vice-presidente de marketing da 

PepsiCo Foods Brasil por quase 5 anos, onde ficou responsável pelo 

portfólio de marcas de snacks como Doritos, Lays e Ruffles."Estou muito 

feliz com a chegada da Dani, que traz competências diferentes para nos 

ajudar a criar novos produtos, muito além da cerveja, e encantar novos 

consumidores com marcas inspiradoras", diz Jean Jereissati, presidente da 

Ambev.

Daniela foi reconhecida pela AdAge como Women to Watch (2014), Melhor 

Profissional de Marketing do Brasil pelo Caboré (2015), Profissional de 

Marketing mais influente do Brasil pelo Prêmio M-List (2018), Profissional 

de Marketing do Ano pela Mobile Marketing Association America Latina 

(2018), está na Lista das 20 Mulheres mais influentes do Brasil e Lista dos 

Melhores CMOs do Brasil pela Forbes (2020) e é Colunista da FastCompany 

Brasil.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniela-cachich

DANIELA CACHICH

https://www.linkedin.com/in/daniela-cachich


Cristina Braga, musicista, cantora, harpista pioneira, colocou a harpa 

em outro patamar no Brasil transitando livremente pela música 

popular e pela clássica. 1ª harpista do Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro no período 1993-2016.

Criadora do Festival Vale do Café e do FLOR Atlântica.

Cristina Braga e Ricardo Medeiros idealizaram e criaram UANÁ 

ETÊ, um jardim ecológico de 135.000 m2, em Sacra Família, próximo 

ao Rio de Janeiro, aberto à visitação, que propõe uma reflexão sobre 

arte e natureza.

Uaná Etê possui atrações permanentes surpreendentes como o bosque 

de sinos, a árvore dos cristais, a árvore das infinitas possibilidades 

cheia de fitas de cetim para você enlaçar seus desejos, cinco gramados 

com vistas deslumbrantes, trilhas com placas de exercícios e 

meditação, teias entre árvores para descanso ou movimento, escalda 

pés, piscina de lama e chuveirões. Um local realmente único baseado 

em princípios de responsabilidade ambiental natureza e arte, rodeado 

pela mata atlântica.

Cristina é uma líder e ativista da arte, música, cultura, integrada a 

força e harmonia da natureza.

Instagram: https://www.instagram.com/uanaete

CRISTINA BRAGA



3º DIA

DOMINGO, 

12 DE SETEMBRO DE 2021



Fundadora e Chief Reinvention Officer - Reinvention Academy.

Chamada de “A guru da reinvenção” (Ventures Magazine) e “A Rainha da 

Reinvenção” (TEDx Navasink), Dr. Nadya Zhexembayeva é cientista, empresária, 

educadora, palestrante e autora especialista em reinvenção e resiliência.

Como consultora e educadora, Nadya tem ajudado organizações mundiais a 

reinventar seus produtos, práticas de liderança e modelos de negócios para encontrar 

novas demandas de mercado e prepará-los para mudanças disruptivas.

Até 2016, ela atuou como professora universitária de Desenvolvimento Sustentável 

da Coca-Cola no IEDC-Bled School of Management, um centro de educação 

executiva com sede nos Alpes Eslovenos, onde continua a ministrar cursos de 

liderança, estratégia, gestão de mudança, Design Thinking e Sustentabilidade. 

Como palestrante, Nadya palestrou para mais de 100.000 executivos incluindo quatro 

palestras TEDx na Áustria, Eslovênia, Romênia e Estados Unidos. 

Nadya é autora de inúmeros livros, incluindo “Overfished Ocean Strategy: Powering 

up Innovation for a Resource-Deprived World” e o “Embedded Sustainability: The 

next Big Competitive Advantage” que foi selecionado como o melhor livro de 

sustentabilidade de todos os tempos pela Book Authority.  

O mais recente livro de Nadya, “The Chief Reinvention Officer Handbook: How to 

Thrive in Chaos” é o finalista do prêmio American Book Fest, o vencedor de 2021 

do prêmio Axiom Business Books e o vencedor do prêmio Kirkus Star uma das 

designações mais cobiçadas na indústria do livro, que marca livros de mérito 

excepcional.

Nadya possui doutorado em comportamento organizacional na Weatherhead School 

of Management, Case Western Reserve University (USA), onde ela também atuou 

como diretora no Center for Business as an Agent World Benefit, agora Fowler 

Center for Sustainable Value, até 2008.

Linkdin: https://www.linkedin.com/in/nadyazhexembayeva/

DR. NADYA ZHEXEMBAYEVA

https://www.linkedin.com/in/nadyazhexembayeva/


Diretor de Conhecimento e Marketing da Phoenix Idea Consultores.

Com estudos e práticas de Coaching e Mentoring nos Estados Unidos 

sob supervisão do Professor Richard Boyatzis dentro do sistema de 

“LIDERANÇA COM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL”.

Possui Certificação Internacional para facilitar o seminário  “LÍDER 

COACH” e “LEADERSHIP ESSENTIALS” pela BLUEPOINT 

(USA) e no seminário  “CONVERSAS ESSENCIAIS” pela FIERCE 

(USA).

Cursou o mestrado MPOD – Desenvolvimento Organizacional 

Positivo pela Case Western Reserve University (CWRU) em 

Cleveland, Ohio (USA). Possui Certificação em  “INVESTIGAÇÃO 

APRECIATIVA” (DAVID COPPERRIDER – CWRU).

Atualmente participa do Programa  “Certificação Internacional em 

Psicologia Positiva” pelo WHOLEBEING INSTITUTE BRASIL.

Especializado no processo criativo pela Creative Education 

Foundation, Buffalo, NY, e Facilitador no Sistema Vivencial pela 

International Biocentric Foundation.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/victor-hugo-eduardo-soler-

montalvo-3441aa2a

VICTOR HUGO 

MONTALVO

https://www.linkedin.com/in/victor-hugo-eduardo-soler-montalvo-3441aa2a


CEO Flapper e Conselheiro de várias Startups.

Autor do livro sobre marketing mobile: “The Chief Mobile Officer’s 

(ideias sobre MKT).

Faz parte do Conselho Consultivo da CMO Council – rede global de 

executivos de Marketing da América Latina que ajuda no 

compartilhamento de conhecimento, Vencedor do prêmio FORBES 

30 UNDER 30 – 2017.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paulonstartups/

PAUL MALICKI

https://www.linkedin.com/in/paulonstartups/


CFO da Flapper, empresa de aviação executiva sob demanda. 

Especialista em Planejamento Financeiro com formação em 

Administração no CEFET/MG e pós-graduada em Controladoria e 

Finanças pelo Ibmec/MG.

Desenvolveu trabalhos nas áreas de Planejamento Financeiro e 

Tesouraria na startup Hotmart.

Atuou durante 6 anos na Fiat Automóveis, com experiência na área de 

Controladoria.

Idealizadora do Blog Cuide da sua Bolsa, que fala sobre 

empreendedorismo e finanças para mulheres.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/barbaraandrade/

BARBARA ANDRADE

https://www.linkedin.com/in/barbaraandrade/


Doutora em Psicologia, é referência internacional em bem-estar, 

resiliência, espiritualidade e autenticidade. É autora de “Every Day 

Counts” : Lessons in Love, Faith and Resilience.

Maria é coordenadora de conteúdo e professora da Certificação 

internacional em Psicologia Positiva do Wholebeing Institute global.

Maria é especialista nas áreas de Psicologia Positiva e Medicina da 

Mente e do Corpo. Ela é psicóloga, palestrante inspiracional, 

consultora, escritora, autora e líder de workshops que viaja pelo 

mundo dando palestras sobre resiliência, florescimento, felicidade, 

autenticidade e recuperação de perdas.

Maria é conhecida por sua sabedoria, autenticidade e humanidade.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mariasirois

MARIA SIROIS

https://www.linkedin.com/in/mariasirois


A trajetória profissional da Carolina Trancucci, atualmente como 

Diretora, conta com mais de 16 anos na GOL Linhas Aéreas, onde 

esteve à frente de diferentes atividades e importantes projetos neste 

processo de democratização do transporte aéreo, transformação da 

Companhia e, consequentemente, de sua própria mudança de 

carreira.

Ingressou na GOL em 2004 como assistente executiva da 

Presidência e, há 8 anos iniciou a carreira de liderança como 

Gerente de Produtos, responsável por criar um diferente conceito 

de voar, novos serviços e opções ao viajante. 

Atualmente, como Diretora de Clientes , é responsável por garantir 

a eficiência e a evolução de toda a experiência de viagem pelo 

ponto de vista dos passageiros, incluindo a avaliação e a concepção 

de produtos, parcerias e serviços oferecidos pela GOL, a qualidade 

na jornada de viagem, o atendimento ao cliente e a condução de 

pesquisas e coleta de dados de satisfação.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carolina-trancucci-martins-

281bb2/

CAROLINA TRANCUCCI

https://www.linkedin.com/in/carolina-trancucci-martins-281bb2/


Formada em Secretariado Executivo Bilingue, exerceu a profissão por 

mais de 12 anos em importante multinacional de Telecomunicações, onde 

teve a oportunidade de assessorar Diretorias, Executivos e Vice 

Presidentes de diversas Diretorias da Companhia.

Casada, possui 1 filho muito amado e acredita que a família é a grande 

base de um ser humano de sucesso em todas as esferas da vida!

Apaixonada por pessoas, hoje atua na área de Educação corporativa, onde 

tem se desafiado e descoberto muitas habilidades e novos skills de valor 

no mundo corporativo, como ser Hoster, atuando em eventos e 

comunicações de grande porte e representatividade na Companhia TIM 

S.A.

Acredita no poder da mulher negra, e que pode fazer diferença com sua 

voz e oportunidades de acesso, buscando equidade e equiparação para a 

raça negra, por isso atua junto ao Time de Diversidade & Inclusão da 

TIM, contribuindo com sua própria vivencia, experiências que estão 

construindo sua história!

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/érica-roberta-silva-nascimento-

1249774b

ERICA ROBERTA



Atua na área de endomarketing e assessoria de comunicação corporativa 

na Dell Technologies desde julho de 2021.

Andrea juntou-se à Dell em 2009 como assistente executiva e atuou como 

suporte executivo à vários diretores, vice presidentes e ao presidente para 

América Latina.

Com mais de 30 anos assessorando executivos de alta liderança em 

empresas multinacionais e com mais de 12 anos executando eventos para 

o C-level entende as expectativas e objetivos do mercado de eventos para 

este público.

Andrea foi reconhecida por performance no prêmio Dell Champion 

Award 2015 & 2016 e Mulheres Inspiradoras em 2018 e 2019. Voluntária 

do Programa Global de Incentivo ao empreendedorismo feminino – Dell 

Women Entrepreneur Network, Membro do DWEN Chapter São Paulo e 

Embaixadora do Programa Impacto Social da Dell, acredita que todos nós 

temos a responsabilidade de proteger e enriquecer nosso planeta se 

incorporarmos a sustentabilidade e práticas éticas em tudo o que fizermos, 

somos responsáveis por nossas ações promovendo melhorias onde e 

quando possível.

Casada com Wagner, o seu eterno namorado, desde 2001 adoram viajar e 

conhecer lugares novos através do mundo dos vinhos. Vive a vida com 

muita alegria e sempre tem um sorriso para contagiar o próximo.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/andreaockersantos

ANDREA OCKER

https://www.linkedin.com/in/andreaockersantos


Secretária Executiva e líder de equipe na McKinsey & Company, Inc.

Especialista em Assessoria Executiva, com mais de 15 anos de 

experiência, trabalhando com a alta direção de empresas nacionais e 

multinacionais.

Expertise em liderança e gestão de Assistentes Executivos, gerindo 

programas motivacionais, avaliação de desempenho, feedbacks e 

Iniciativas estratégicas para melhoria de desempenho profissional.

Além da vida corporativa se dedica à dança de salão, atividade que 

trouxe para sua vida diversão, bem estar físico e mental e novos 

amigos.

Linkedin: www.linkedin.com/in/secretariaexecutivalucineacastro

LUCINEA CASTRO

http://www.linkedin.com/in/secretariaexecutivalucineacastro


O QUÊ VOCÊ VAI RECEBER?

o 3 dias de palestras, painéis, FISEC Talks e entrevistas

o Networking com secretárias e secretários do mundo inteiro

o Contato direto com parceiros e expositores

o Certificado digital

o Feira Virtual 360

o Acesso à gravação completa durante um mês após o evento

Em 2021, você vai poder escolher a melhor forma de participar 

da EXPERIÊNCIA FISEC, podendo acompanhar diretamente da 

sua casa – de forma online – ou comparecer ao evento de forma 

presencial.

Na sexta-feira – dia 10 de setembro – o evento será exclusivamente 

virtual, já nos dias 11 e 12 contará com público limitado na 

modalidade presencial.

Lembrando que todos os participantes, independente da escolha 

pelo passe virtual ou presencial, vão ganhar acesso à gravação 

completa do evento após sua realização.

CENTRAL FISEC: 

fisec2021@pepitaconsultoria.com

Site FISEC: 

https://www.fisec2021.com

mailto:fisec2021@pepitaconsultoria.com
https://www.fisec2021.com/


FISEC 2021

IX FÓRUM DE INOVAÇÃO EM 

SECRETARIADO EXECUTIVO

10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2021

REALIZAÇÃO


