
FORMAÇÕES	Complementares
➵ Investimento	de	impacto	e	empreendedorismo	
social – ESSEC	Business	School – 2020	(em	andamento)
➵ Curso	Medicina	Indígena	das	Américas	- Sociedad
Latino	Americana	de	Fitomedicina - Argentina	- 2019
➵ Diplomado	de	Desenvolvimento	de	Comunidades	
Sustentáveis	e	Ecovilas	- Unipermacultura – Brasil	- 2018
➵ Fundamentos	da	Abordagem	NeuroCognitiva e	
Comportamental	(inteligência	adaptativa)	- Institute of
NeuroCognitivism - Bélgica	– 2009

Audrey	PARANQUE					

⫷		EXPERIÊNCIA	PROFISSIONAL		⫸	

Há	3	anos	escolhi	viver	mais	perto	das	minhas	inspirações	de	vida	e	nessa	transição	vivi	
longas	imersões	na	natureza	e	em	projetos	com	comunidades	indígenas,	que	me	
fizeram	resinificar	minha	Caminhada	de	Vida	(CV).	Tenho	15	anos	de	experiência	

profissional	em	Desenvolvimento	e	Gestão	de	Projetos	sendo	12	no	Turismo,	e	hoje	
quero	colocar	minhas	habilidades	para	servir	uma	causa	maior.

+55	11	9	6870	2819

audrey.paranque@gmail.com

São	Paulo,	Brasil

www.apororoka.com

⫷ PAIXÕES		⫸

“Todo	o	que	vive,	
evolui,	se	

transforma.”

⫷❖⫸⫷❖⫸⫷❖⫸⫷❖⫸

APOROROKA
Fundadora	
Desenvolvimento de projetos e serviços destinados a criar uma ponte entre as comunidades
indígenas e o mundo exterior, a fim de favorecer o intercâmbio de conhecimentos para o
surgimento de um mundo melhor. Promoção dos aspectos materiais e imateriais das culturas
ancestrais: Produção de viagens, Desenvolvimento comunitário e territorial, Ativismo indígena
e ambiental, Conferências, Produção de conteúdo.

ACCORHOTELS		
Business	Development &	Acquisitions Manager	Brasil
Estratégia de desenvolvimento, identificação de oportunidades de negócios, negociação de
contratos, Estruturação de negócios financeiros, Coordenação das operações de Aquisição,
Avaliação do valor de ativos e contratos, Due diligence, Gerenciamento de equipe. 22
contratos assinados (est. Investimento 600 MBRL) e 2 aquisições de redes hoteleiras: BHG (200
MBRL) e Posadas BR (275 MUSD).

Coordenadora	de	Desenvolvimento	de	Novos	Negócios	América	Latina
Análise de oportunidades de investimento, Planos de negócios e modelagem financeira,
Gestão de ativos, Finanças corporativas, Estruturação de um fundo de investimento hoteleiro,
Relatórios estratégicos e apresentações para comitês internacionais - Coordenação do
processo de venda de 24 ativos e participação em aprox. 100 projetos de desenvolvimento (1
bilhão de euros de investimento)

HORWATH	HTL		
Consultoria	em	Turismo,	Lazer	e	Hotelaria	em	destinos	franceses	e	africanos
Estratégia de desenvolvimento e marketing de destinos turísticos, Estudos de mercado e de
viabilidade (econômica e técnica) , Auditoria Operacional, Busca de operadores, Criação de
indicadores para o Turismo Sustentável.

PATAGONIAN	EXPEDITION	RACE	(NIGSA)
Project	Manager	
Diagnostico do potencial da Patagônia como destino para Turismo Ecológico,
Desenvolvimento do plano de negócio de uma Escola de Aventura em parceria com a World
Conservation Society, responsável pela organização logística e cobertura mediática durante a
corrida de aventura. Gestão de uma equipe em condições extremas.

PREMIER	RETAIL	NETWORK	(ex-TECHNICOLOR)
Business	Development Project	Manager	Out-of-Home	Mídia	para	Ásia	
Identificação de oportunidades, Desenvolvimento de rede media Out-of-Home, Criação de
uma joint-venture com o parceiro chinês Cgen Media, Fechamento de parcerias estratégicas
com Wal-Mart, Tesco, JCDecaux. Em 2005 e 2006 atuando enquanto estudava na sede
Francesa como Chefe de Projeto Sales & Markting Europa para implementar estratégia de
Marketing e coordenar as vendas pan-europeias (fechamento dos primeiros contratos
internacionais)

Desde	2018								Brasil

2011	- 2017								São	Paulo,	Brasil

2009	- 2010								Paris	(França)	&	Túnis	(Tunísia)

2008								Punta Arenas,	Chile

2007								Shangai,	China

ESSEC	BUSINESS	SCHOOL		(Paris	,	FRANÇA)
Pós-graduação	em	Estratégia	e	Administração	de	Negócios	
Internacionais	

Conclusão	com	menção	Honrosa		- Intercambio	EGADE	MBA	(TEC)
Programa	classificado	#3	pelo	QS	Worldwide dos	Master	in	
Management	2020
BBA	em	Negócios	Internacionais	

Intercambio	Ryerson University

2009									Paris	(França)	&	Monterrey	(México)

2002	- 2006								Paris	(França)	&	Toronto	(Canadá)

Linguísticas
Franceses ❖❖❖❖
Portugueses ❖❖❖❖
Inglês ❖❖❖
Espanhol ❖❖❖

⫷ FORMAÇÃO	⫸

⫷ COMPETÊNCIAS		⫸

Adaptabilidade	/	Integridade
Comunicação	interpessoal	
Criatividade	/	Curiosidade	

Negociação/	Pensamento	crítico	
Autonomia	/Pro	atividade

#ancestralidade	#natureza	
#aventura	#capoeira	#musica	

#carimbo	#meditação	#bemviver

⫷ CURIOSIDADES		⫸
➵ Um	ano	de	imersão	na	Amazônia	
➵ 20	mil	km	de	carro	no	Brasil,	Bolívia	
e	Argentina	atrás	de	aprendizados	

com	os	povos	originários	
➵ Construção	de	um	veleiro	para	
incentivar	a	volta	da	Vela	no	Brasil

Humanas

De	informática

Microsoft	Office Photoshop

Wordpress Digital	Marketing


