
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nomeação do Chefe de Operações 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Com seus cumprimentos, o Diretor-Executivo informa aos Membros da Organização 
que, tendo observado os procedimentos prescritos na regra 48 do Regulamento da 
Organização Internacional do Café, decidiu nomear o Sr. Gerardo Patacconi Chefe de 
Operações da Organização.  O Sr. Pattaconi iniciará suas atividades na Organização em janeiro 
de 2018. 
 
2. Uma cópia do curriculum vitae do Sr. Patacconi encontra-se em anexo. 
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GERARDO PATACCONI 
CURRICULUM VITAE 

 
 
RESUMO DA EXPERIÊNCIA 
 
• Diretor (OiC), Departamento de Desenvolvimento do Agronegócio da Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), desde fevereiro de 2016; 
• Finalista pré-selecionado: Chefe de Operações, Organização Internacional do Café (OIC), 

2015; 
• Finalista pré-selecionado: Diretor-Executivo, Organização Internacional do Açúcar, 

2013; 
• Chefe de Unidade na ONUDI desde 2007 (Unidades de Qualidade, Padrões e Grupos); 
• Experiência internacional de mais de 30 anos, conseguida num contexto multicultural 

e multilíngue, em desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, com sólida 
experiência em desenvolvimento do setor privado, comércio internacional e 
desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva (agronegócios e commodities) e 
aprovisionamento responsável através de Parcerias Público-Privadas (PPPs); 

• Como Estatístico e como Especialista em Desenvolvimento Comercial & Industrial, 
trabalhou e supervisionou operações em mais de 70 países e tem conhecimentos em 
profundidade sobre agronegócios, indústria e cadeia produtiva com base em 
commodities como café, açúcar, cacau, algodão, etc., bem como sobre regras e 
negociações do comércio internacional, reestruturação e modernização industrial, 
segurança dos alimentos e padrões de qualidade, e sobre sustentabilidade social e 
ambiental e mitigação/adaptação às mudanças climáticas; 

• Executivo norteado por resultados, gerindo de forma direta mais de 80 funcionários 
na sede e mais de 200 em operações de campo e respondendo por um portfólio de 
projetos de cooperação técnica, pesquisa e serviços de consultoria em valor de mais 
de €50 milhões; 

• Administrador eficaz e que inspira, capaz de trabalhar sob pressão, com grande 
capacidade de motivar pessoal, liderando equipes de projetos de larga escala na sede 
e nos países; 

• Líder dinâmico, pensador estratégico e inovador, conectado a uma sólida rede global 
e com um histórico de mobilização de fundos para projetos e eventos de cooperação 
internacional (principais doadores: UE, SECO, MOFA, LUXDEV, NORAD, KOICA, BAfD, 
Cooperação Italiana, USAID, Canadá, Eslovênia, África do Sul, Índia, Banco 
Mundial/UNOPS, Fundo para o Meio Ambiente Mundial FMAM/GEF, BID); 

• Negociador bem-sucedido de acordos de cooperação/parceria público-privada 
alcançados com importantes empresas setoriais (Illycaffè, METRO AG, AEON, 
Heineken, H&M, HP, Volvo), associações industriais, agências das Nações Unidas, 
instituições financeiras e de desenvolvimento internacionais, OMC, governos, 
doadores, mundo acadêmico; 
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• Considerável experiência na provisão de consultoria estratégica independente a 
decisores e altos funcionários governamentais, e habilidades diplomáticas comprovadas 
e eficazes no estabelecimento de contatos e coordenação com Estados-Membros e 
partes interessadas, bem como na concepção e organização de reuniões ministeriais e 
outros eventos de alto nível e na formulação e negociação de resoluções e acordos;  

• Excelente capacidade de redigir documentos estratégicos e de política, relatórios 
técnicos/econômicos/de mercado, documentos de projetos, relatórios e programas e 
orçamentos anuais, e de preparar notas de orientação, discursos, comunicados de 
imprensa para os quadros de alta direção e seus homólogos; 

• Comunicador excepcional, com experiência em lidar com a mídia, frequentemente 
como orador público convidado tanto para presidir como para falar em reuniões 
ministeriais, conferências e eventos internacionais, em inglês, francês, espanhol e 
italiano, sobre tópicos relacionados com desenvolvimento econômico, comércio 
internacional, indústria, padrões, sustentabilidade, cadeias produtivas dos 
agronegócios/commodities, como representante da ONUDI ou a título pessoal; 

• Competência total em informática, também desenvolveu e geriu instrumentos 
estratégicos e técnicos baseados em software e pacotes de aprendizagem online; 

• Conhecimento singular das especificidades e necessidades dos países em 
desenvolvimento, incluindo o grupo BRICS e países menos desenvolvidos, bem como de 
questões do comércio multilateral, regional e bilateral, promoção da cooperação e 
interação entre países industrializados e em desenvolvimento e entre compradores e 
fornecedores. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Cargo atual 
Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) 
Diretor (OiC), Departamento de Desenvolvimento do Agronegócio  
Período: 2016 ‒ hoje 
Principais deveres: 
• Gestão estratégica e operacional do Departamento de Desenvolvimento do 

Agronegócio da ONUDI; 
• Desenvolvimento de projetos e estratégias para o agronegócio, desenvolvimento de 

cadeias de valor sustentáveis baseadas na agricultura, segurança dos alimentos e 
segurança alimentar, integração de pequenos agricultores em cadeias produtivas 
regionais/internacionais, emprego da juventude rural e empoderamento das mulheres; 

• Gerenciamento e expansão do portfólio e redes de agronegócios da ONUDI, incluindo 
mobilização de fundos (doadores bilaterais, multilaterais como a UE, o FMAM/GEF, 
o GCF, o setor privado); 

• Gerenciamento e coordenação da equipe da sede (90 funcionários, incluindo 27 
profissionais em tempo integral) e pessoal de campo (mais de 200), com um portfólio 
de mais de €50 milhões (anualmente); 

• Desenvolvimento da Iniciativa de Desenvolvimento Acelerado da Agricultura e da 
Agroindústria da ONUDI/FAO/FIDA (3ADI+), endossada pelo Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC); 

• Ponto focal da ONUDI para a cooperação ONUDI/FAO; 
• Desenvolvimento de parcerias com empresas multinacionais (Illycaffè, Heineken, 

METRO AG, AEON, Migros, Scania, HP); organizações internacionais (UE, Nações 
Unidas, FAO, FIDA, UfM, FCPB, FMAM/GEF); instituições financeiras internacionais 
(BEI, BAfD, Banco Mundial, CFI); 

• Representação do Departamento ou do Diretor-Geral da ONUDI em importantes 
eventos globais e regionais; 

• Planejamento e gerenciamento de eventos e fóruns, e preparo de documentação e 
negociação de resoluções no secretariado dos Órgãos de Formulação de Política da 
ONUDI; 

• Membro da Diretoria da ONUDI e de diversas forças-tarefa de gestão. 
 

Cargos anteriores 
• Co-Presidente da Equipe da ONUDI responsável pela reforma da Estrutura de Recursos 

Humanos (2015); 
• Membro das Equipes de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONUDI 2015 e 

da Expo 2015; 
• Chefe, Conexões de Grupos e Negócios da ONUDI (2010 ‒ 2013); 
• Líder da equipe de estratégia de comunicações do programa de Mudança 

Administrativa da ONUDI (2012);
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• Chefe, Unidade de Qualidade, Padrões e Melhoramento da ONUDI (2007 – 2010); 
• Oficial de Desenvolvimento Industrial/País da ONUDI e Gerente de Campo do 

Programa Conjunto da ONUDI/OMT (1989 – 2006); 
• Especialista Associado em Economia & Estatística Industrial (1987 – 1988), 

PNUD/ONUDI, Papua-Nova Guiné; 
• Estatístico-Chefe (1984–1987), Departamento de Pesquisa e Estudos, Banco 

Mediocredito Centrale, Itália; 
• Consultor, Centro Studi Energia Renzo Tasselli (Cesen) – Grupo Ansaldo (1984), Roma, 

Itália; 
• Consultor e pesquisador independente (1978–1984), Universidade de Roma, 

empresas de consultoria privadas. 
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ANTECEDENTES EDUCACIONAIS E ACADÊMICOS 
 
• Mestrado (MA) em Estatística e Demografia (laurea), Universidade de Roma «La 

Sapienza» (1978 – 1984); 
• 2.a Escola de Verão da EURO sobre Análise com Multicritérios e Auxílio às Decisões, 

Universidade Livre de Bruxelas/Instituto Europeu de Ciências Empresariais, Escola de 
Verão, Bolsa da EURO, Associação Europeia de Sociedades de Pesquisa Operacional 
(bolsa como jovem cientista), 1985; 

• Auditor principal da IRQA dos Sistemas de Gestão ISO 9000 e ISO 14000 (2000); 
• Certificado em Gestão Total de Qualidade, Associação para Bolsas de Estudo Técnico 

no Estrangeiro (AOTS)/METI, Japão (2000); 
• Treinamento na ONUDI: finanças, gestão, planejamento, negociação, técnicas de 

comunicação, desenvolvimento de recursos humanos, gênero (1990 – 2016). 
 
IDIOMAS 
 
• Italiano (língua materna) 
• Inglês (fluente) 
• Francês (fluente) 
• Espanhol (fluente) 
 
DADOS PESSOAIS 
 
Italiano, nascido em 13 de março de 1959, divorciado com dois filhos. 
 
REFERÊNCIAS 
 
Andrea Illy, CEO, Illycaffè (presidenza@Illycaffe.it) 
Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Primeiro-Ministro, República do Senegal, 
mahadionne@yahoo.fr 
Dante Brandi, Primeiro Conselheiro para Assuntos Econômicos e Comerciais, Representação junto 
aos Organismos de Produtos Básicos (Café, Cacau, Açúcar), Embaixada da Itália no Reino Unido, 
dante.brandi@esteri.it 
 
OUTRAS REFERÊNCIAS (videoclipes) 
 
• http://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1897/1897790/ 
• ht t p: / / c s r . pr a da g r oup. c om / i t / ev ent / s ha pi ng c r ea t i v ef ut ur e/ #3  
• https://www.youtube.com/watch?v=YQi---m9Q---kxQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=I------rVg0IOqo 
• https://www.youtube.com/watch?v=---nh_ut1MBYA 
• https://vimeo.com/39978852 
• https://www.youtube.com/watch?v=STp4ONz2llw 
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