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Renato Orozco é consultor sênior do Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) - a maior empresa brasileira de 
consultoria em administração – e desenvolve projetos para clientes da área industrial, de serviços e governamental. 
Anteriormente trabalhou como especialista em políticas públicas e gestão governamental para o Governo de Minas 
Gerais com atuação em temas de desenvolvimento econômico local, inovação e cooperação internacional. É mestre em 
Economia Política Internacional e bacharel em Administração Pública e Relações Internacionais. Utiliza metodologia de 
trabalho com forte foco em resultado e uso de métodos estatísticos. Possui perfil empreendedor, social e flexível.  

Educação 

 Economia Política Internacional, Universidade de Tsukuba (Japão), Mestrado, 2007. (The Joint Japan / World Bank 
Program in Policy Management). 
 

 Reconhecimento da tese de mestrado como uma das três melhores produzidas pelos formados de 2007 no programa. 
 Excellence Award, Jeju National University’s Peace Paper Competition (Coréia do Sul), 2007. 

 

 Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Brasil), Bacharelado, 2003. 
 

 Co-fundador (1999) e presidente (2000-2001) da Empresa Júnior de Relações Internacionais e co-fundador (1999) do Clube 
de Simulações Internacionais – IOSC, da Puc.Minas. 

 Sub-Conselheiro Financeiro (1998/1999) e de Extensão e Desenvolvimento (1999/2000) do Centro Acadêmico Immanuel 
Kant, do curso de Relações Internacionais, Puc.Minas. 

 Idealizador e redator do projeto para co-organização do XI Harvard University World Model United Nations Conference, entre 
a PUC.Minas e Harvard, que aconteceu em Belo Horizonte para 800 participantes de diversos países. (2001) 

 Prêmio de Menção Honrosa, X Harvard University World Model United Nation’s Social, Cultural and Humanitarian 
Committee, Istambul (2001), além de quatro menções honrosas por participação em modelos das Nações Unidas no Brasil, 
(1999-2002). 

 Co-organizador do I Mini-Onu – um modelo de Nações Unidas hospedado pela Puc.Minas para alunos do segundo grau 
(2000). 
 

 Administração Pública, Fundação João Pinheiro (Brasil), Bacharelado, 2001. 
 
 O curso obteve o primeiro lugar entre 1475 cursos de administração no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em 

2006 e tem obtido nota máxima no ranking Índice Geral de Cursos (IGC) em todos os anos em que foi avaliado. 
 

 Gerenciamento, Escola Técnica de Formação Gerencial – Sistema Sebrae (Brasil), Técnico, 1997. 
 

Outros cursos:  

 Otimização Dinâmica e Economia Matemática, Universidade Federal de Minas Gerais, matérias eletivas do curso de 

doutorado (03/2008 – 06/2008)  

 Funções do Sistema das Nações Unidas em um Mundo Turbulento: Construção da Paz e Desenvolvimento 
Sustentável, (2006/2007) e Conflitos: Causas, Prevenção e Ação Internacional, (2005/2006), United Nations University 
Joint Graduate Course (Japão). 
  

Bolsas: 

 Bolsa da Fapemig, Gestão da Ciência e Tecnologia, 2007 - 2008  

 The Joint Japan / World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP), 2005-2007.  

 Local Government Officials Training Program in Japan (LGOTP), 2003-2004.  

 AIESEC International Trainee, 2001.  
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Experiência 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (INDG) — BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS 
Consultor Sênior, 6/2008 -  

O INDG é a maior empresa de consultoria no Brasil. O objetivo dos projetos é rapidamente (entre 3 meses a 1 ano) 
melhorar a performance financeira e operacional de nossos clientes por meio de melhoria de processos, gerenciamento da 
rotina, inovação, controle de custos e despesas, identificação e replicação de melhores práticas, padronização, etc. A 
cultura da empresa é orientada para resultado e utiliza de estatística e medição de indicadores de qualidade como 
elementos chave para a análise, recomendação e acompanhamento. 

Principais resultados: 

 Identificação de oportunidades de melhoria de processo e replicação de melhores práticas equivalentes a R$ 107 milhões 
em economias anuais para um cliente do setor de saúde. 

 Implementação de mecanismos de controle e medidas para redução de custos e despesas que economizaram R$ 16 
milhões em seis meses para um cliente do setor de mineração. 

 Implementação de melhorias de processo e eliminação de processos burocráticos que melhoraram o tempo necessário para 
desenvolver e emitir pareceres jurídicos em respectivamente 44% e16% em uma procuradoria estadual brasileira.  

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS — BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS 

Gestor de Inovação e Rede Social, 9/2007 to 6/2008 

Criação do conceito, estruturação e formação de parcerias para um sistema regional de inovação, baseado em uma rede 
social (estilo orkut) e sistema de governança que objetiva aumentar a colaboração e inclusão do setor privado, 
pesquisadores e diversos departamentos governamentais em processos de criação de políticas públicas relacionadas à 
inovação, ciência e tecnologia em Minas Gerais.  

Principais resultados: 

 O projeto foi implementado com sucesso. A rede social (www.simi.org.br) e o processo participativo de definição de políticas 
públicas e promoção de cooperação estão operando além das expectativas iniciais. 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS / KOFU, YAMANASHI, JAPÃO  

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 4/2002 to 5/2005 

Atuação relacionada à relações internacionais: assessoria ao governador, cooperação com províncias irmãs (portfólio 
incluía China e Japão), gestão de projetos de cooperação técnica internacional (portfólio incluía projetos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e Banco Mundial) e a organização do XXVII Encontro do Mercosul em Belo Horizonte 
(2004).  

 

Participação no programa LGOTP (2003), um treinamento de nove meses para administradores públicos no Japão. O 
assunto do treinamento foi gestão internacional de governos locais na Divisão Internacional da Província de Yamanashi. 

Principais resultados: 

 A preparação do projeto do BID possibilitou a assinatura do termo de empréstimo e implementação dos projetos. Diversos 
acordos de cooperação negociados e postos em prática. 

ALEMBIC CHEMICALS – DIVISÃO DE MARKETING INTERNACIONAL — BARODA, GUJARAT, ÍNDIA 

AIESEC International Trainee, 1/2002 to 4/2002  

Marketing de medicamentos genéricos para países da América Latina.  

Principais resultados: 

 Apresentação dos produtos da Alembic e de seus representantes para parceiros e importadores em potencial de sete países 
da América Latina. 

 Produção do material institucional da empresa nas versões em português e espanhol. 

GOVERNO DE MINAS GERAIS, ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS — BELO HORIZONTE, MG 

Estagiáro, 3/2001 to 12/2001  

ACESITA, DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL — BELO HORIZONTE, MG 

Estagiário, 3/1997 to 9/1997 

http://www.simi.org.br/
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Experiências Adicionais 

AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS HOLANDESES (VNG 
INTERNATIONAL) — BRASIL 
 

Coordenador de Missão de Estudo, 10/2007 – 3/2007, 7/2008 – 10/2008 e 3/2009 – 7/2009 

Contratação pela VNG International em três ocasiões distintas para criar o conceito, planejar e organizar missões de 
estudo em Desenvolvimento Econômico Local para grupos de administradores públicos seniores, empresários e ativistas 
de organizações não governamentais da província de Cabo do Leste e KwaZulu-Natal, da África do Sul. Os temas das 
missões foram, em ordem cronológica: governança participativa e modelos bem sucedidos de desenvolvimento econômico 
local; desenvolvimento rural (foco nas indústrias de cana de açúcar e álcool), reforma agrária e administração de cidades; 
e finanças para o desenvolvimento (microcrédito, inclusão bancária, responsabilidade social no setor bancário, etc). 
 

Principais resultados: 

 Cada uma das missões foi avaliada acima de 80% pelos participantes. Pelas sessões de fechamento e questionários de 
avaliação, percebemos que os participantes estavam particularmente satisfeitos com a escolha das instituições visitadas, 
melhores práticas apresentadas, aplicação dos assuntos abordados nos seus objetivos e desafios específicos e 
possibilidades de cooperação futura gerada pelos contatos apresentados. 

 

ENCONTRO ANUAL DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) EM OKINAWA — JAPÃO 
 

Apoio, 4/2005 

Organização do stand de apresentação de Minas Gerais e disponibilização de informações acerca da cultura, turismo e 
economia de Minas Gerais aos participantes.  

Principais resultados: 

 Minas Gerais foi escolhido como o anfitrião do encontro seguinte do BID.  

 

Lista de Publicações 

Pereira, R. A. O., Derudder, B., FORTHCOMING 2010. ‘The cities/services-nexus: determinants of the location dynamics of 
advanced producer services firms in global cities’. 30(13-14) The Service Industries Journal. 
 

Pereira, R. A. O., Derudder, B., FORTHCOMING 2010. ‘Determinants of dynamics in the world city network, 2000-2004’. Urban 
Studies. 
 

Pereira, R.A.O. 2008. ‘World City Network Expansion 2000-2004: An Appraisal of the determinants of connectivity growth among 
world cities’. Papers in Evolutionary Economic Geography – Utrecht University. # 08.05 
Disponível em: < http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg.html > 
Último acesso: 12/11/2009 
 

Pereira, R. A. O. 2007. ‘Diamonds are a girl’s best friend’ In: Sachsida, Adolfo (Org). ‘Em Terra de Cego Quem Tem um Olho é 
Rei: usando teoria econômica para explicar ditados populares.’. E - book, 2007, p. 21-30.  
Disponível em: <http://gustibusgustibus.files.wordpress.com/2007/11/ditadosnov2007.pdf >.  
Último acesso: 12/11/2009  
 

Pereira, R. A. O. 2006. ‘Ressaca de Copa do Mundo’ O’Debatedouro, Agosto, Ed. 75. 
 

Pereira, R. A. O. 2006. ‘Para quem gosta de rede (mas não é necessariamente baiano)’ O'Debatedouro, Junho. Ed. 74.  
 

Pereira, R. A. O. 2005. ‘O Fórum Social Mundial (FSM) de Porto Alegre e a Condição Pós-moderna’ O'Debatedouro, Março, Ed 
61. 
 

Pereira, R. A. O. 2004. ‘Paradiplomacia – As Relações Internacionais dos governos Locais (Parte 2 – Modelo Para uma Atividade 
Paradiplomática)’ O’Debatedouro, Maio. Ed 47.  
 

Pereira, R. A. O. 2004. ‘Paradiplomacia – As Relações Internacionais dos Governos Locais (Parte 1 – Convite ao Debate)’ 
O’Debatedouro, Maio. Ed 46.  
 

Pereira, R. A. O. 2003. ‘A Diplomacia dos Estados Federados, Províncias e Cidades.’ Revista Fronteira, Junho, Ed 3. Puc.Minas 
CDU: 327(05).  
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Apresentações em Congressos Acadêmicos e Profissionais 

 
Consad Congresso de Administração Pública, Brasília, DF, Maio 2008: Panelista: ‘Gestão Participativa e Web 2.0 no Sistema 
Mineiro de Inovação’. 
 
Regional Science Association International (RSAI), São Paulo, SP, Março, 2008. Panelista: ‘World City Network Expansion 2000-
2004. An appraisal of the determinants of connectivity growth among world cities’ 
 
Primeiro Encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, Brasília, DF, July 2007. Panelista: ‘A Expansão da Rede 
de Cidades Globais em 2000-2004’.  
 
Jeju Peace Paper Competition, Jeju, South Korea, 2007. Painelista: ‘How can Local Governments Foster Peace Through 
Paradiplomacy?’ 

 

Línguas e Habilidades 

 

 Português (nativo) 

 Inglês (fluente) 

 Espanhol (fluente) 

 Japonês (intermediário) 

 Microsoft Office (avançado em excel e power point) 

 Stata (para análise estatística) 

 Gambit (para análise de teoria de jogos) 

 Pajek (para análise de redes sociais) 
 

Voluntariado 

 

 Voluntário da ONG ―Junior Achievment”, ajudando estudantes do ensino médio a montar uma pequena empresa para fins 
educacionais. (2004) 

 Idealizador e coordenador de uma campanha humanitária para coletar e enviar bens não perecíveis para atenuar o 
sofrimento trazido por um terremoto em El Salvador. (Fevereiro, 2000)  


