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PERFIL 
 
Marisa A. Leonel da Silva é uma profissional com mais de 25 anos de experiência nas áreas de engenharia 
e construção. 
 
Realizou e liderou tarefas de gestão, risco, planejamento e controle, incluindo Interfaces, em projetos e 
trabalhos de grande importância nacional e internacional, nos setores industrial, de geração de energia, 
transporte e corporativo. 
 
Ele liderou o PMO (Project Management Office) e gerenciou o projeto corporativo Triple A da empresa no 
Brasil com a pré-certificação LEED Platinum 3.0 Core e Shell. 
 
Participou de importantes processos de Resoluções de Disputas e foi responsável pelo gerenciamento das 
atividades de controle de projetos no Brasil e no exterior, promovendo a gestão integrada de processos, 
com o objetivo de alcançar e / ou superar os resultados acordados dos projetos. 
 
Na área de riscos de projeto, ele acumulou experiência em análise nas fases de proposta, implementação, 
execução e fechamento (lições aprendidas), desenvolvimento de respostas a riscos e uso de métodos 
determinísticos e probabilísticos. 
 
Atuou ativamente na área de controle de projetos, econômico / financeiro e contratual, e apoio à 
mobilização de projetos, apoiando a implementação de processos de riscos, incluindo a implementação de 
treinamentos. 
 
Acumula experiência em análise de custos de oportunidade, execução e verificação do orçamento na fase 
de proposta, e acompanhamento de projetos através do método de valor agregado. 
 
Marisa foi responsável pelo gerenciamento das interfaces - contratos, engenharia, custos, fornecimento e 
qualidade, acumulando também experiências nas seguintes áreas: 
- Administração de contratos, inclusive em matéria de seguros e garantias. 
- Controle da integração de projetos; 
- Análise de soluções técnicas e consolidação de especificações entre disciplinas; 
- Análise e coordenação integrada dos processos de engenharia, fabricação, construção e montagem, para 
cumprimento de prazos contratuais; 
- Coordenação e definição de interfaces de escopo, prazo e custo; 
- Acompanhamento de tendências e desvios, atuando na identificação e consolidação de ações preventivas 
e corretivas. 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
8 projetos  
27 anos de experiência: desde 1992  




