
• Master Coach certificada pelo BCI (Behavioral

Coaching Institute).

• Coach  afiliada  ao  IOC  (Institute  of  Coaching),

instituição  de  pesquisa  em  coaching  aliada  a

Harvard  Medical  School,  e  supervisionada  desde

2013 por Carol Kauffman (Presidente do IOC).

• Mestre  em  Gerenciamento  de  Marketing
(Marketing  Management),  Middlesex  University

Business  School,  Londres,  Inglaterra;  tendo  sua

dissertação  premiada  em  primeiro  lugar  da

Universidade no ano em 2001.

• Mentora  de  coaches  e  idealizadora  do  Papo  de

Coach (encontros bimestrais que unem 30 coaches

aos  quais  oferece  mentoria  e  supervisão  em

grupo).
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• Colunista  semanal  da coluna VIVER MELHOR do Diário do Nordeste, com publicações  de

artigos com temas diversos, voltados tanto para a vida pessoal quanto profissional.

• Profissional com formação em Neurocoaching - BBCS (Brain Baised Coaching Skills), pela

Results Coaching Systems.

• Profissional  de  Executive,  Leadership  e  Team  Coaching,  certificada  pelo  BCI

(Behavioral Coaching Institute).

• Profissional de Life Coaching, certificada pelo ICC (International Coaching Community).

• Foi  instrutora licenciada pela Sociedade Brasileira de Coaching durante 5 anos para

formação de novos coaches em todo o Brasil  no método PPC (Personal  and Professional

Coaching), tendo recebido a melhor avaliação entre os instrutores da SBC na pesquisa de

satisfação dos alunos no ano de 2011.

• Coach certificada na abordagem de Timothy Gallwey “The Inner Game Approach”.

• Foi colunista semanal na Rádio Band News com dicas de performance no programa

“Performance Profissional com Marília Fiuza”.

• Coach com atuação desde 2007 em  palestras, treinamentos e programas de Executive

Coaching, Leadership e Team Coaching.



• Coach  com  experiência  em  atendimento  de  programas  de  Coaching  para  Empresas
Familiares (Family Business Coaching);

• Profissional  qualificada pela Fellipelli  para aplicação do  instrumento MBTI,  Indicador de

Tipo Psicológico Myers and Briggs;

• Atuou como  Professora da UNIFOR dos  cursos  de pós-graduação (MBA de Gestão  de

Negócios e MBA de Gestão Comercial);

• Atuou na área de Desenvolvimento Comportamental como Coordenadora de Treinamento e

Coaching da CMGB* Consultoria & Treinamento;

• Graduada em Administração de Empresas pela UNIFOR;

• Foi Sócia-proprietária e Administradora do Buenafesta Buffet Ltda.;

• Experiência no setor público, exercendo a função de Diretora de Negócios e Gerente de

Marketing na Secretaria da Agricultura Irrigada do Estado do Ceará – SEAGRI;

• Foi  tradutora  bilíngue no  evento  do  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)

realizado no Brasil;

• Atuou durante três anos na Slogan Propaganda Ltda. em atendimento publicitário.


