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Gestão de projetos | Empreendedorismo | Inovação | Startup |
Business Development | Life Science
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Principais competências

Resumo

Business Development
Business Strategy
Planejamento estratégico

Languages
Português (Native or Bilingual)
Inglês (Professional Working)

Profissional com grande experiência em gestão de projetos de
empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, desenvolvimento de
novos negócios e novas tecnologias. Tive experiências no terceiro
setor, startups digitais, educação e atualmente em ciências da
vida. Há 10 anos trabalho na criação, desenvolvimento e gestão de
metodologias, programas e iniciativas nestas áreas.
Tenho uma forte característica multidisciplinar em meu perfil.
Acredito na capacidade das pessoas de fazerem coisas incríveis,
desde que haja um desafio motivador o suficiente. Com formação
em negócios e vasta experiência em inovação e empreendedorismo,
meu objetivo é impactar pessoas a partir da mudança de mindset.
Link pra o slideshare: http://bit.ly/slideshareliliane

Experiência
Biominas Brasil
Coordenadora de projetos em inovação
janeiro de 2017 - Present (3 anos 7 meses)
Belo Horizonte e Região, Brasil

Como Coordenadora de Empreendedorismo, trabalha na liderança de
programas, projetos e iniciativas de pré-aceleração e aceleração de startups,
por meio do BioStartup Lab e da aceleradora Growbio, desenvolve estratégias
e projetos de inovação corporativa e open innovation no setor de Ciências
da Vida. Atua ainda na gestão de relacionamento com parceiros e clientes,
na coordenação de metodologias, processos e atividades de aproximação
entre universidades e grandes empresas, com o suporte na modelagem
de negócios, conexão com investidores, análise e desenvolvimento de
tecnologias inovadoras para aplicação no mercado. A partir de tais projetos,
com a aplicação de metodologias e ferramentas customizadas para o
desenvolvimento de negócios em ciências da vida, mais de 80 startups,
apresentam resultados acumulados de mais de 1 milhão em vendas e mais de
8 milhões em captação de recursos e/ou investimento para inovação.
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Bioptamers
Chief Operating Officer

fevereiro de 2019 - maio de 2019 (4 meses)
Dover, Delaware e Região, Estados Unidos
Projeto temporário (3 meses) de desenvolvimento de negócios durante o
processo de aceleração na RebelBio em Londres na startup Bioptamers.
Bioptamers é uma startup de biotecnologia que acredita na medicina de
precisão como futuro para o tratamento do câncer. Atualmente, seguindo esta
tendência, as terapias alvo já superam os resultados de terapias mais comuns
como a quimioterapia e radioterapia. Isso porque as terapias alvo permitem
a entrega de tratamentos aos pacientes reduzindo os efeitos colaterais e
aumentando a sua eficácia. No entanto, estas são alternativas que possuem
custos muito elevados.
Neste cenário, a Bioptamers está desenvolvendo uma tecnologia que irá
permitir a seleção de moléculas sintéticas personalizadas com elevado
potencial de mercado para licenciamento junto à industria farmacêutica.

Escola Técnica de Formação Gerencial - SEBRAE
Analista de Inovação
janeiro de 2016 - janeiro de 2017 (1 ano 1 mês)
Belo Horizonte e Região, Brasil

Responsável pela criação da Agitadora de Negócios na Escola de Formação
Gerencial do Sebrae Minas, com foco no desenvolvimento de novos modelos
de educação empreendedora a partir da criação de startups. Atuou no
desenvolvimento da estratégia de inovação, programas e materiais de suporte
para formação de professores em inovação e empreendedorismo, além de
coordenar as atividades de construção da metodologia de mensuração do
nível de maturidade de inovação em ambiente educacional.
Alguns dos materiais desenvolvidos podem ser acessados nos links a seguir:
- Inovação na educação: http://bit.ly/educacaoinovacao
- Empreendedorismo Inovador: http://bit.ly/empreendedorismoinovador
- Canvas – radar de inovação na escola: http://bit.ly/canvasradardeinovacao
Como analista de inovação no segmento da educação, eram desenvolvidas as
seguintes atividades:
- Desenvolvimento de projetos de inovação;
- Articulação interna e externa para realização de projetos;
- Teste e aplicação de novas tecnologias educacionais;
- Desenvolvimento de material institucional de inovação na educação;
- Orientação e acompanhamento de negócios em desenvolvimento;
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- Realização de palestras e capacitações

Sebrae Minas - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
Minas Gerais
Analista Técnico
novembro de 2011 - dezembro de 2015 (4 anos 2 meses)
Belo Horizonte e Região, Brasil

Na Unidade de Inovação e Sustentabilidade do Sebrae, como analista
de inovação foi responsável pela coordenação de projetos estratégicos
de desenvolvimento de novos negócios, fomento ao ecossistema de
empreendedorismo, inovação e startup. Coordenou a criação de metodologias
e programas de educação empreendedora, pré-aceleração e aceleração
de negócios, por meio do programa Identidade Startup Sebrae Minas
com atuação em todo o Estado. Sob sua coordenação foram realizados 7
programas de desenvolvimento de startups, foram criadas e aplicadas 6 novas
metodologias para pequenos negócios inovadores, realizados mais de 40
eventos distribuídos em todas as regionais do Sebrae Minas no Estado, além
da realização de 8 missões técnicas e importantes iniciativas de apoio ao
desenvolvimento de comunidades empreendedoras locais e parcerias para o
desenvolvimento deste ecossistema.
Alguns destes resultados podem ser visualizados neste infográfico: http://bit.ly/
resultadossebraeuais

Destino Viagens
Sócia

fevereiro de 2008 - fevereiro de 2012 (4 anos 1 mês)
Belo Horizonte e Região, Brasil
Atuação na área de planejamento estratégico da empresa com as seguintes
ações desenvolvidas:
- Elaboração de plano de negócios;
- Elaboração e acompanhamento de planejamento estratégico;
- Implantação do Balanced Scorecard;
- Assessoria na gestão financeira.

Senac Minas
Consultora de Negócios

agosto de 2011 - novembro de 2011 (4 meses)
Belo Horizonte e Região, Brasil
Atividades desenvolvidas:
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- Gestão da carteira de clientes corporativos;
- Captação de negócios e parcerias;
- Desenvolvimento de projetos de educação;
- Realização de atividades administrativas.

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais IDENE
5 anos 11 meses

Assessora de Projetos Sociais - Turismo Solidário e ProJovem
Trabalhador
dezembro de 2008 - agosto de 2011 (2 anos 9 meses)
Belo Horizonte e Região, Brasil

Acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelos
projetos;
Coordenação de atividades de estagiários e equipe de apoio ao projeto;
Interlocução entre parceiros para o desenvolvimento de ações estratégicas;
Organização de atividades de campo e reuniões de acompanhamento dos
projetos;
Realização de atividades administrativas e de gestão dos projetos.

Técnica de monitoramento de projetos - Projeto Cidadão.Net e Turismo
Solidário
outubro de 2005 - dezembro de 2008 (3 anos 3 meses)
Belo Horizonte e Região, Brasil
•Elaboração de relatórios de execução de convênios,
•Acompanhamento e monitoramento de cronograma de execução dos
projetos;
•Acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas
pelos projetos;
•Assessoria e suporte aos beneficiários dos projetos por meio de atendimento
presencial, on-line e telefônico;
•Captação de parcerias para desenvolvimento de ações complementares aos
projetos;
•Coordenação de atividades de estagiários e equipe de apoio ao projeto;
•Prestação de contas anual;
•Realização de trabalhos de campo;
•Acompanhamento e avaliação das ações de marketing institucional
referentes ao projeto;
•Organização de eventos, capacitações e reuniões de acompanhamento com
os envolvidos no projeto.
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Formação acadêmica
Udacity
Nanodegree, Business Analytics Nanodegree · (2020 - 2020)

FIA - Fundação Instituto de Administração
Master of Business Administration - MBA, Especialista em Pequenos
Negócios · (2014 - 2015)

Ietec - Instituto de Educação Tecnológica
Master of Business Administration (MBA), Gestão de Projetos com ênfase em
Inovação · (2012 - 2013)

Fachhochschule Schmalkalden – Alemanha
Curso de extenção, Administração · (2011 - 2011)

Fundação Getulio Vargas
Master of Business Administration - MBA, Administração de
Empresas · (2008 - 2010)
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