
 

MENTORES E CONVIDADOS 
 
EQUIPE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

 
Álvaro Carneiro 
Auditor do Estado da Controladoria-Geral do Estado de MS, trabalha atualmente na            
Ouvidoria-Geral do Estado, formado em Administração e especialização em Auditoria e           
Gestão Financeira Governamental.  
 
 
 
 

Leandro Silveira 
Auditor do Estado com formação em Análise de Sistemas, Assessor de Tecnologia            
da Informação na CGE/MS, responsável pelos sistemas de transparência ativa e           
passiva (e-OUV e e-SIC), Portal da Transparência e Portal de Dados Abertos.            
Trabalhou arduamente na implantação do Observatório da Despesa Pública - ODP           
do Estado de MS. Coordena (e também põe a mão na massa) o projeto Robô               
Arauto - Análise e Resultados Automatizados - uma ferramenta de automação           
voltada para Auditoria e Compliance. Gosta de fotografia, robótica com Arduino,           
reciclagem, praia, muita praia, de preferência com uma Heineken gelada. 

 
 
Rafael Naglis 
Formado em Direito, trabalho na Ouvidoria Geral do Estado há 6 meses, auxiliando no              
Portal Transparência, Projeto Estudantes no Controle e no Plano Dados Abertos. 
 
 
 
 

 
Reinaldo Martins 
É membro da Ouvidoria-Geral do Estado, coordenador do programa Estudantes no           
Controle. 
 
ÁREAS: GESTÃO PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO 

 
Gisele da Silva Craveiro 
Possui graduação em Ciência da Computação pela UFMS, mestrado em Ciência da            
Computação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Engenharia Elétrica           
pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade de São Paulo,             
onde lidera o grupo de pesquisa Colaboratório de Desenvolvimento e Participação           
(Colab-USP) e também vinculada ao Programa de Pós Graduação em Mudança Social e             
Participação Política. Ministra disciplinas e realiza pesquisas sobre as temáticas de Governo            
Aberto, Espaços cívicos on line, transparência e dados abertos. Lidera iniciativas premiadas            

tais como Cuidando do Meu Bairro (Prêmio Nacional de Educação Fiscal) e Diário Livre (Prêmio CONIP de                 
Excelência em Inovação na Gestão Pública). 
 
Nilson V. Oliveira 
Mestre em Administração Pública e Governo (FGV), Economista (PUC-SP),         
diplomado pela Escola de Governo de São Paulo e MBA executivo pela Brazilian             
Business School. Formulação e coordenação de pesquisas secundárias e de          
campo nas áreas de educação e segurança públicas, qualidade de vida e            



 

monitoramento de impactos sociais de grandes obras. Co-autor e organizador de livros sobre segurança              
pública. Coordenador Geral de desenvolvimento do sistema Ceará Transparente (Governo do Ceará e             
Banco Mundial). Consultor do Banco Mundial sobre gestão pública. Consultor especialista da Caiena             
Tecnologia e Design. 
 

Breno Alencar 
Analista de sistemas, formado em Ciência da Computação pela UNICAP, Especialista           
em Gestão Pública Municipal pela UFRPE , Mestrando em Ciência da Computação no             
Centro de Informática da UFPE. Atualmente é Coordenador de Gestão de Projetos            
Estratégicos na EMPREL. Coordenou o processo de abertura de dados da prefeitura            
do Recife, Foi curador dos 6 concursos Hacker Cidadão realizados na Campus Party e              
Rec'n Play. Além disso, participa na coordenação e mentoria de iniciativas voltadas            
para inovações, como Gov in Play, GovJam, Inspira Gov e Hackacity. 
 

Roberto Livianu 
Possui graduação em Direito pela USP (1991) e doutorado em Direito pela USP             
(2004). Promotor de Justiça desde 1992. Atuou na Coordenação da Assessoria           
Especial de Comunicação e Relações Institucionais e do Grupo de          
Acompanhamento da Informatização do Ministério Público no Gabinete da         
Procuradoria Geral de Justiça de 1997 a 2007. Desde 2013 atua na Procuradoria             
de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos. Foi presidente do Movimento do            
Ministério Público Democrático. É presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. 
 
Anahi Philbois 

Graduada em Odontologia, especialista em Cirurgia e em Prótese         
buco-maxilo-faciais. Tem 15 anos de experiência em saúde nos setores público e            
privado, em ambientes hospitalares e em ambulatório. Tem alma inquieta e espírito            
transformador. Assim conhece a realidade da saúde de regiões do Brasil, onde já             
morou. Em busca de soluções impactantes, hoje é Auditora Estadual de Controle            
Externo do TCE-MS, lotada na Divisão de Fiscalização de Saúde. Cursa MBA em             
Gestão da Informação, do Conhecimento e Novas Tecnologias, e é acadêmica do            
curso de Análise e Desenvolvimento do Sistema para Internet. Gosta muito de ler e              
acredita que a Educação é a melhor forma de transformar a realidade. 

 
Renato Pires 
 
Graduado em Matemática e em Administração e Finanças Públicas, possui MBA em            
Controladoria e Finanças pela Faculdade de Economia, Administração e Ciências          
Contábeis da USP e em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais             
(IBMEC). Pós-graduação em Administração Financeira Corporativa pela Universidade de         
Boston, nos Estados Unidos, e Planejamento e Projetos Regionais pela University of            
Bradford, na Inglaterra. Foi presidente do Conselho Curador da Fundação Instituto Polo            
de Alta Tecnologia em Saúde e do Conselho Gestor da Supera Incubadora de Empresas              
de Base Tecnológica, ambos em Ribeirão Preto. Já exerceu o cargo de diretor do              
Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico e de chefe da Divisão de Desenvolvimento Econômico            
e Pesquisa da Secretaria de Planejamento e Gestão, dentre outros cargos de alta liderança. É atual                
Assessor Técnico de Direção Superior da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do Governo Estadual               
do MS. 
 
 
 
 
ÁREA: NEGÓCIOS 



 

 
Sanchae Camatti 
CEO, Diretor comercial, marketing, inteligência competitiva e negócios, em empresas          
de varejo, indústria, comunicação, web, marketing digital e automotivo, em empresas           
como: Grupo RBS, Keko Acessórios, Groupon, Grupo Enzo, Reweb. 
Professor de MBA planejamento estratégico, performance coaching, marketing digital         
(SEO, SEM, SMM) e inteligência competitiva em instituições como a ESIC Business            
School - Espanha, FGV, São Lucas e ESPM. 
 

Fabiano Nagamatsu  
Diretor de Inovação da Aceleradora Inova UNIGRAN, VP do StartupMS, Community           
Leader do Programa Inovativa Brasil, Avaliador do Shark Tank Brasil, Financial           
advisor Aceleradora ViewT e König Bank, Embaixador do UP Angel, Professor e            
palestrante de simulações empresariais e serious games, Membro da Rede de           
Mentores do Brasil, Confraria do Empreendedor, Community Leader Academy da          
TechStars e Startup Hunter mentorando quase 500 startups. Organizador de          
programas de aceleração, hackathons e mentor de SW. Mestre em administração           
com foco em inovação e serious games, especialista em recursos humanos,           
marketing digital e finanças, graduado em administração e técnico em programação. 
 

 
Kenneth Correa  
Kenneth Corrêa é Administrador de Empresas pela UFMS, Especialista em Gestão           
Empresarial pela FGV, Diretor de Tecnologia do Grupo WTW, que há 10 anos presta              
serviços de Tecnologia e Marketing Digital para clientes de MS e SP. 
 
 
João Victor Faedo  
é mentor e palestrante na área de finanças pessoais,         

negócios de impacto social e desenvolvimento humano. É administrador pela          
UFMS e possui MBA em Gestão Estratégica pela USP, e é coach pelo Instituto              
Brasileiro de Coaching. Conta com mais de 10 anos de experiência em Gestão             
de Negócios. Fundou uma iniciativa no terceiro setor para cooperar com           
instituições sem fins lucrativos em captação de recursos. Idealizador do          
Seminário Famílias Fortes e Prósperas, do Workshop Finanças em Dia e das            
palestras: As 3 decisões mais importantes da vida e A lei dos 5 potes              
Financeiros. Casado com Juliane e pai de Melissa e Anna Luísa. 

 
Denis Kawakami 
Graduado em Administração de Empresas, pós em Cooperativismo e Analista          
Comportamental pelo IBC, atua a 12 anos no ramo do Cooperativismo de Crédito             
pelo Sicredi e 11 anos em cargos de Gestão de Equipes. Acredita que o mundo, as                
pessoas e a tecnologia evoluem de forma colaborativa, onde as inovações servem            
para humanizar as relações de um mundo em constante evolução. Atualmente é o             
Gerente de Inovação e Estratégia da Sicredi Campo Grande MS. Vencedor do            
Hackathon da IBM o Bluehack 2018 em São Paulo, membro do TIME responsável             

pela 1@Agência Conceito +Digital do Sicredi, mentor SW, jurado na Startup MS, membro da Confraria do                
Empreendedor, participante no Ciab Febraban 2018/2019 e Campus Party BSB 2019. 
 
Glauber F. de Miranda, 
é fundador da Empresa de Consultoria para o 3o Setor IDEAL PRAXIS, atua também na               
Mentoria de Negócios de Impacto Social pelo SEBRAE/Living Lab. Formado em Serviço            
Social, Especializado em Gestão Pública e MBA em Gerenciamento de Projeto, assessora            



 

diversas ONG's do Brasil e contribui com a Captação de Recursos, prestação de contas públicas e privadas. 
 
Edy Carlos Santos de Lima 

Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade         
Anhanguera - UNIDERP; Mestre em Produção e Gestão Agroindustrial, Anhanguera -           
UNIDERP; MBA Executivo em Gestão Empresarial Estratégica - Universidade de São           
Paulo - USP; MBA em Gestão de Negócios e Controladoria - Faculdades Integradas             
de Jales. Especialista em Docência no Ensino à Distância; Graduação em           
Administração - Faculdades Integradas de Jales. Professor Dr. Titular da Faculdade           
de Tecnologia - Prof. José Camargo - FATEC Jales/SP nos cursos de Tecnologia em              
Gestão Empresarial, Agronegócio e Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS.           
Professor de programas de pós-graduação em diversas universidades desde 2008 em           
Consultoria Empresarial e Pública e na Docência em cursos de Administração,           

Agronegócio e Gestão Empresarial, com ênfase nas áreas relacionadas à Administração. 
 
Jorge de Souza Pinto 
Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade         
Anhanguera-Uniderp; Mestre em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia         
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo; Especialização em          
Administração Financeira e Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de          
Apucarana; Bacharel em de Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências          
Econômicas de Apucarana;Professor Associado da Universidade Federal de Mato         
Grosso do Sul no Campus do Pantanal no Magistério Superior nas áreas de Auditoria              
Contábil e Perícia Contábil, Análise de Custos e Contabilidade de Custos,           
Controladoria e Gestão Ambiental. Pesquisador nas áreas de: auditoria contábil,          
gestão de custos e sistemas de informações gerenciais, controladoria, análise de           
custos e gestão ambiental. 
 
ÁREAS: DESIGN, DESIGN DE PRODUTO E COMUNICAÇÃO 

 
Danilo Jovê 
Designer com experiência em criação de peças gráficas, desenvolvimento de produtos           
criativos, criação de layouts para aplicativos com foco na experiência do usuário e jogos              
educativos analógicos e digitais. Trabalhei no SESI MS reformulando e modernização os            
cursos de educação, com implementação de recursos tecnológicos e melhoria no design            
e na experiência dos alunos. Coordenando a equipe de design e programação da Startup              
do SESI MS, orientando e planejando as atividades, atuando também na pesquisa de             

novos produtos e no desenvolvimento de projetos para o setor. Atualmente desenvolvo jogos educacionais              
para a Motim e inovações tecnológicas para o Eu Empreendo. 
 
Mariana Pezarini 
Especialista de Marketing na Liga Ventures e Head de Comunicação e Operações na             
PrograMaria, a Mari é formada em direito pela UEL e entrou no mundo do Marketing               
desde o fim da faculdade - e foi ali que ela nunca mais saiu. Trabalhou pela AIESEC                 
Costa Rica como Diretora Nacional de Marketing, como Gerente de Marketing na            
Hand Talk e hoje trabalha com inovação todos os dias, ajudando grandes            
corporações a fazerem negócio com startups inovadoras e a trazer mais mulheres            
para o mercado da tecnologia. 

 
Luiz Paulo 
Em sua trajetória, Luiz Paulo já passou pelos cursos de Processos Gerenciais, Ciências             
Sociais e Publicidade e Propaganda. Em 2016 começou sua carreira na área da             
comunicação como Designer focado na construção de sistemas de identidades visuais           



 

para marcas – logos, tipografias, ilustrações, fotografias e composições. Em 2017, entrou em contato com               
Branding  e hoje, é responsável pela gestão dos projetos de branding da Arcaffo. 
 
Arthur Fava  
Ao longo dos 11 anos de trabalho, Arthur Fava concluiu o Curso Superior de              
Processos Gerenciais, cursou 4 anos de Psicologia e atualmente dedica seu estudo            
na experiência entre pessoas e marcas. Em 2010 entrou para o mercado de trabalho              
fazendo manutenção de computadores e notebooks, depois de passar pelo suporte           
técnico de segundo nível pelo Portal Educação, entre 2013 e 2014, Arthur entrou para              
a equipe Comercial, se tornando responsável pela área de Novos Negócios no            
período entre 2014 e 2015. Em 2016 iniciou-se o projeto da Arcaffo. Ainda como              
agência, Arthur era head administrativo, estratégico e comercial. Em 2017, começou o            
contato com o Branding, onde trabalha e estuda dia a dia até a atualidade. 

 
Nelson Ciofe 
Desenvolvedor de jogos com participação em mais de dez títulos publicados no mercado de              
jogos para computador. Gestor de marketing e publicitário com atuação no interior de SP.              
Especialista em Unity 3D. Mentor de hackathon e membro da          
aceleradora Inova Unigran. 
 
Everton Gargioni 

Everton Gargioni é Sócio e Designer Gráfico na Arcaffo. Trabalha em tempo integral à              
9 anos com foco em marcas e identidades visuais. Atua no mercado nacional e              
internacional tendo trabalhos realizados na Áustria, Emirados Árabes, Reino Unido e           
EUA.  

 
Victor Maitan 
Desenvolvedor de software na aceleradora Inova Unigran, bacharelando em         
Engenharia de Software e designer gráfico e membro da Rede Mentores do Brasil.             
Possuo conhecimentos em hardware, automação, realidade virtual, realidade        
aumentada, Unity, programação mobile, desktop e web, modelagem e impressão          
3d. Tenho experiência com o programa de aceleração Acelera Fiesp do qual            
participei duas edições (2017/2018) e com organização de hackathons. 
 

ÁREA: DESENVOLVIMENTO 
 
Fernando Masanori é docente da FATEC São José dos Campos, adora dar            
aulas, graduado em Ciências da Computação pelo IME-USP, mestrado em          
Engenharia de Computação pelo ITA. Já desenvolveu projetos para Credicard          
Mastercard e Itaú BankBoston. Nos dois últimos anos deu mais de cem palestras             
e minicursos, na comunidade Python, viajando pelo Brasil e outros quinze           
países. Participa do Grants Work Group, que aprova todos os pedidos de            
financiamento para workshops e conferências Python no mundo. Fellow da          
Python Software Foundation. Em 2017 tem feito um esforço especial para           
divulgação de Python para o Jornalismo de Dados. Ministrou cursos para           
jornalistas na Editora Abril, Folha de SP e LabJor Unicamp. E para o público geral em Maceió (OxE Hacker                   
Clube), Salvador (Raul Hacker Clube), São Paulo (Coletividad), Manaus (Coletivo Difusão), USP São             
Carlos, Federal de São Carlos, UDESC Joinville. Totalizou 26 workshops dedicados à jornalistas. Ministrou              
um curso especial de 3 meses, patrocinado pelo Google News, para jornalistas de Folha de São Paulo, com                  
produção de mais de 20 matérias. 
 
Larissa Fernandes 



 

Formada em Engenharia de Computação na UFMS, atua principalmente no          
desenvolvimento mobile de novos produtos e serviços para Startups. Representante          
Google Developers Group de Campo Grande e membro StartupMS. Atualmente sua           
principal função é de desenvolvedora Android na Jera e já atuou em desenvolvimento             
Web, com experiência de 2 anos. Este ano, esteve na Espanha apresentando seu             
artigo científico em um evento internacional. É apaixonada por programação,          
tecnologias, Netflix, jogos e gatinhos. 
 

Wagner Marcelo 
Profissionalmente atua como arquiteto de inovação, além de gerar e fomentar           
ecossistemas empreendedores e tecnológicos. Fundador da consultoria Accurate        
Advice e Diretor-Presidente da Ignitions Inc. É sócio do Business Watching, Guia do             
Hacker, SpotSci e The Political Diary , iniciativas com o foco na disseminação de              
conteúdos relacionados a tecnologia, ciência e negócios. Sócio da empresa Singular           
Stage realizadora dos eventos Startups Evolution, Programming Cup, TALKING         
ABOUTx, Trends Conference e Virada Tecnológica. Co-fundou a Cultura         
Empreendedora e o Made in Sampa. Em 2019 dá início ao Capital Brotherhood,             
uma iniciativa com foco na capitalização de empresas já consolidadas, além de promover o investimento em                
empresas de capital aberto por meio do Clube de Investimento. Participa ativamente desde 2017 como               
membro na Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedor na Assembléia legislativa de São Paulo. 

 
Hudson Souza 
Especialista em segurança e infraestrutura. Desenvolvedor há 12 anos. Já trabalhou em            
projetos para diversas empresas de TI brasileiras e no exterior. Atualmente atua como             
CTO na Startup Eu Empreendo. 
 
 
 

Raul Sanches Nincao 
Atua na área de tecnologia e inovação há mais de 19 anos, dirigindo projetos              
nacionais e internacionais. Especialista em mobilidade (apps) e inteligência artificial,          
premiado internacionalmente. É fundador da View Mobile, na qual foi apontada pelo            
TechCrunch como um dos 50 melhores projetos do planeta no ano de 2009.  
 
Hugo Jorge Bueno Nantes 

Formado em Tecnologia em Processamento de Dados e com Pós graduação em            
Engenharia de Software. Líder do time de desenvolvimento responsável por atender a            
IAGRO - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, colaborando na            
criação de novos produtos em sistemas e serviços de tecnologia da informação,            
utilizando boas práticas de metodologias de desenvolvimento ágil. Responsável pelo          
conjunto de soluções e-Saniagro que atualmente atende em torno de 90.000 usuários,            
destacando também o Portal de Serviços Públicos (http://www.servicos.iagro.ms.gov.br/)        
e mais recentemente o aplicativo Resenha Virtual de Equídeos, solução inovadora no            
Brasil para informatização da identificação desses animais       
(https://www.youtube.com/watch?v=E8B6YQyb46c). Profissional com as certificações     
CSM® (Certified ScrumMaster), CSPO® (Certified Scrum Product Owner) e KMP®          

(Kanban Management Professional). 
 
William Magalhães 
Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas com especialização em Gestão de            
Projetos, tenho experiências em diversas áreas (Desenvolvimento, Marketing e         
Inovação), atuando a mais de 6 anos com produtos digitais. Divido meu tempo             

http://www.servicos.iagro.ms.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=E8B6YQyb46c


 

explorando novas tecnologias e metodologias para oferecer melhor experiência interativas e incríveis aos             
usuários. 
 
 

 
Luis Casoni 
Bacharel em Ciência da Computação da Unigran. Participou de programas de           
aceleração, como o Acelera Fiesp. É organizador de hackathons. Atua na Diretoria de             
Inovação da Unigran e é professor do Curso de Engenharia de Software da Unigran. 
 
 
 
 

Jefferson Moreira 
Especialista em Engenharia de Software e trabalha há mais de 15 anos com             
desenvolvimento de software, times e pessoas. É co-fundador e COO da Jera,            
empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos. 
 
 

 
Jiyan Yari  
Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade         
Anhanguera - Uniderp; Mestre em Produção e Gestão Agroindustrial pela          
Universidade Anhanguera - Uniderp; Mestrado em Inteligência Artificial pela         
UFMS; Pós-graduação (Lato Sensu) em Agente de Inovação e Difusão          
Tecnológica (AGINTEC) - UFMS-ABIPTI; Graduação (Bacharel) em Ciência da         
Computação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Atualmente é           
professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso            
do Sul. Especialidades: - Internet das Coisas (IoT); - Monitoramento e           
Sensoriamento Remoto; - Drones; - Computação Paralela (Clusters); - Segurança          

da Informação; - Agricultura de precisão. 
 
Flavio Valdez 
Trabalha na aceleradora INOVA UNIGRAN, bacharelando Engenharia de Software,         
formado em Automação Industrial, programador web, mobile e desktop, com          
conhecimento nas linguagens: C, C++, java, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ladder,           
Bloco(Kodular). Tenho conhecimento em Frameworks: React Native, Vue.js, Quasar e          
experiencia como organizador de Hackathon. 
 
Renato Ishii 

Graduado no curso de Bacharelado em Análise de Sistemas pela Universidade           
Federal de Mato Grosso do Sul (2000), mestrado e doutorado em Ciências de             
Computação e Matemática Computacional pelo Instituto de Ciências Matemáticas         
e de Computação (ICMC/USP), 2004 e 2010, respectivamente. Atualmente é          
professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem           
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Computação de            
Alto Desempenho e Computação Bioinspirada, atuando principalmente nos        
seguintes temas: computação distribuída, agentes móveis inteligentes,       
computação colaborativa, análise de séries temporais e otimização de acesso a           
dados. 


