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Liderança 360º - Abílio Diniz
Coordenação
Prof. Jaci Corrêa Leite, professor Titular da FGV-EAESP, economista, Mestre e Doutor em Administração, com 
cursos complementares na Harvard University, Wharton School (University of Pennsylvania), Yale University, Kellogg 
Graduate School of Management (Northwestern University), University of Texas e University of Ohio. Ampla 
produção acadêmica e participação como palestrante em congressos no Brasil, EUA, Inglaterra, Espanha, 
México, Japão e outros países. Alia a formação acadêmica à atuação profissional como executivo e consultor, 
tanto em empresas privadas como no setor público. Desde 1994 coordena, na FGV-EAESP, programas de 
capacitação de executivos em diversas áreas, tendo contribuído, nos últimos anos, na formação de milhares de 
diretores, gerentes e profissionais técnicos de centenas de empresas nacionais e multinacionais.

Profa. Patrícia da Cunha Tavares, graduada em Administração Pública, com mestrado em Políticas de 
Governo (sem título) e Doutora em Administração de Empresas pela EAESP/FGV. Fez cursos de 
especialização em Negociação em Harvard (Program on Negotiation, em parceria com MIT) e na Kellogg 
Graduate School of Management – Northwestern University, Chicago (DRRC - Dispute Resolution Research 
Center). Parceira do DRRC para desenvolvimento de material didático em Português. Professora da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP/FGV) desde 1995 e do 
INSPER (IBMEC-SP) desde 2000, nas áreas de Teoria de Organizações, Poder e Política Organizacional, 
Decisão e Negociação, para os cursos de graduação, pós graduação e educação executiva, com 
experiência em docência, pesquisa e coordenação acadêmica de programas in company – Shell, Kraft Foods, 
Votorantim Industrial, Secretaria dos Transportes de SP, Sony, Itau – AMC, Oxiteno, Camargo Correa, Elektro, 
Coelba, L’Oreal, Cisco System, Unibanco – e programas acadêmicos como o BBA Business Global Program – 
University of Texas at Austin (McCombs/FGV, entre 2000 e 2005), entre outros. Consultora de organizações 
públicas e estatais, e governos municipais, desenvolve projetos de planejamento de governo, gestão por 
competências, gestão por processos e mudança organizacional. Managing partner da NexUs Consultoria.
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