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ASSOCIAÇÃO
QUEM SOMOS

A ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TRENDSINNOVATION 
DO BRASIL (ACTIB) é formada por mais de 60 Conselheiros com
formação generalista e especialização em TrendsInnovation, o que
significa que têm amplo conhecimento em Tendência, Inovação e
Futuro. Estão preparados para atuar em Conselhos Administrativos
e Consultivos, assim como líderes de Comitês, implantando as
melhores práticas de governança corporativa e gerando inovação
com o objetivo de colocar os negócios no Futuro.
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PROPÓSITO

Promover a governança e a perenidade das organizações, por
meio de conhecimentos multidisciplinares e aprendizado
contínuo com forte olhar para o futuro, tendências e inovação.

PRINCÍPIOS

• ÉTICA
• TRANSPARÊNCIA
• RESPEITO E LEALDADE
• PROBIDADE
• DILIGÊNCIA
• INDEPENDÊNCIA
• CULTURA DE RESPEITO À IDENTIDADE
• SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
• SUSTENTABILIDADE (EESG)
• COLABORAÇÃO
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A ACTIB faz a
estruturação de
Conselhos Administrativos
e Consultivos, a
configuração de Comitês,
implanta projetos de
Governança e de Gestão e
estrutura áreas de
Compliance. Tudo isso
tendo como foco a
perpetuação do negócio
seguindo estudos de
Tendências e aplicando
Inovação.  

TENDÊNCIA
INOVAÇÃO
FUTURO
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Os associados da ACTIB, são Conselheiros TrendsInnovation 
Certificados pela Inova Business School. Executivos ou empresários, 
estão todos habilitados para trabalhar com empresas de todos os
tamanhos, pequenas, médias e grandes, abertas ou fechadas, startups,
scaleups e empresas familiares.

Entre os associados há Conselheiros com experiência em indústria, 
varejo e serviços, e dos mais variados segmentos de mercado, como
Tecnologia da Informação, Finanças, Indústria 4.0,Transformação Digital,
EESG, Auditoria, Governança Corporativa, Segurança da Informação,
Direito Digital, Capitalismo Consciente, Comunicação, Gamificação, Bem-
estar, Saúde, Moda, Beleza, Diversidade & Inclusão, dentre muitas outras.

têm mais de 11 anos de carreira em cargos executivos

têm extensa experiência em conselhos

têm mais de 5 anos de carreira em conselhos

84%
65%
44% 

CONSELHEIROS ASSOCIADOS EM NÚMEROS:
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Um consistente Programa 
de LifeLong Learning oferece
atualização constante aos
associados da ASSOCIAÇÃO DOS
CONSELHEIROS TRENDSINNOVATION
DO BRASIL e dá ferramentas para
atuarem como Conselheiros e líderes
de Comitês.

Em paralelo, princípios de ÉTICA,
IGUALDADE, DIVERSIDADE E
INCLUSÃO são amplamente
difundidos para que Conselheiros 
e Conselheiras possam atuar de
maneira inovadora, transformando 
as empresas em organizações
voltadas para a melhoria da
sociedade e do ser-humano.
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METODOLOGIA

A ACTIB e seus associados comprometem-se a respeitar sigilo e confidencialidade.

Após um diagnóstico das dores da empresa, e
seguindo uma sistemática desenvolvida pela
própria ACTIB, é feito um screening no inventário
de Conselheiros associados em busca daqueles que
apresentam soft e hard skills mais adequadas para
enfrentar os desafios propostos pelo cliente.
Podem atuar como Board Members ou como líderes
de Comitês.

A ACTIB conta com o maior elenco de Conselheiros
Certificados e especializados em Tendências,
Inovação e Futuro. Seu objetivo ao fazer o
screening é facilitar o MATCH entre empresa e
Conselheiro a fim de atender às necessidades de
perpetuação do negócio, de acordo com os anseios
dos acionistas.

1- SCREENING DE CONSELHEIROS
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METODOLOGIA

A ACTIB e seus associados comprometem-se a respeitar sigilo e confidencialidade.

2- EQUIPES REFLEXIVAS

Os encontros de Mentoria são feitos em
STARTUPS, em qualquer estágio de
maturação, por Conselheiros
TrendsInnovation. Tanto aqueles que têm
expertise na área de atuação da startup,
quanto os que podem contribuir para
ampliar o modelo de negócio e a visão do
consumidor pretendido pela startup.

O objetivo é levar ferramentas
complementares de Gestão, Governança 
e Compliance, assim como soluções 
para os problemas enfrentados, gerando
sinergia e conhecimento coletivo.

3- MENTORIAS

São Fóruns virtuais de associados com conhecimento,
experiências e skills variados formando uma equipe
pluridisciplinar e que abraça igualdade, diversidade e inclusão.

As equipes reflexivas tem o objetivo de ampliar as visões de
governança, gestão e inovação das empresas e podem atuar:

 
1- Com acionistas, boards e diretorias propondo 
desafios ou novos caminhos que elevem o negócio a 
outro patamar.
2- Pontualmente em Conselhos, gerando criatividade 
e  propondo diferentes maneiras de inovar.
3- Dando suporte aos associados que estão em Conselhos,  
aumentando seu potencial de apontar soluções ao Board.



CONSELHO DIRETOR

Presidente Emilio Burlamaqui
emilio.burlamaqui@conselheiros.pro

1º Vice-Presidente Márcio Teschima
marcio.teschima@conselheiros.pro

2º Vice-Presidente Fernando José
fernandojose@conselheiros.pro

1º Tesoureiro Juarez Araújo
juarez.araujo@conselheiros.pro

2º Tesoureira Carlos Rasini
carlos.rasini@conselheiros.pro

1º Secretária Gillian Borges
gillian.borges@conselheiros.pro

2º Secretário Flavio Sena
flavio.sena@conselheiros.pro

Advisor Marcelo Veras
marcelo.veras@conselheiros.pro

COMITÊS

Comitê de Governança e Gestão de Riscos 
Diretor: Ubion Terra
ubion.terra@conselheiros.pro

Comitê de Inovação e Tecnologia
Diretor: Marcio Teschima
marcio.lario@conselheiros.pro

Comitê de Desenvolvimento de Negócios
Diretor: Márcio Lario
marcio.lario@conselheiros.pro

Comitê de Carreira 
Diretor: Fernando Lima
fernando.lima@conselheiros.pro

Comitê de Comunicação e Marketing 
Diretor: Gustavo Borja
gustavo.borja@conselheiros.pro

Comitê de Conteúdo 
Diretor: Cesar Andrade
cesar.andrade@conselheiros.pro
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Comitê de Cultura do Respeito à Identidade
Diretora: Tamaris Parreira
tamaris.parreira@conselheiros.pro

Conselho de Ética
Diretora: Viviane Martins
viviane.martins@conselheiros.pro



FALE CONOSCO

online@conselheiros.pro

https://conselheiros.pro

https://www.linkedin.com/company/conselheiros-trendsinnovation/

ACTIB
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