CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
_______________________________________________________________________________
Nome: ROBERTO RODRIGUES LOIOLA
Cargo efetivo (se houver): ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
Cargo comissionado: CHEFE DA ASSESSORIA DE ESTRUTURAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS
Função exercida: CGE III

ATUAÇÃO PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________________
Áreas de Atuação
 Planejamento e Gestão
 Planejamento e Governança Pública
 Governança, Orçamento e Finanças
 Gestão Estratégica
 Infraestrutura
 Modelagem de processos
Experiência Profissional
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Assessor Especial
05/2021 a 08/2021
- Assessoria direta ao Secretário Executivo nos assuntos de Trânsito, Fomento e Parcerias e
Captação de Investimentos estrangeiros
- Articulação e monitoramento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Fomento,
Planejamento e Parcerias (SFPP) e Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (em especial,
aqueles assuntos relacionados ao Departamento Nacional de Trânsito e Conselho Nacional de
Trânsito)
- Membro representante do Ministério da Infraestrutura no Comitê Nacional de Investimentos
(CONINV)
- Projeto Infracompetitividade, conjunto de ações para redução do arcabouço regulatório, melhoria
do posicionamento do País no Ranking OCDE-Infraestrutura, utilização da Análise de Impacto
Regulatório (AIR) e Análise do Resultado Regulatório (ARR) nas políticas desenvolvidas pelo
MINFRA, entre outros.

Chefe de Gabinete de Ministro de Estado
01/2019 a 05/2021
- Gestão e Coordenação das áreas ligadas diretamente ao Gabinete do Ministro da Infraestrutura
- Assessoria direta ao Ministro de Estado da Infraestrutura

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Subchefia de Articulação e Monitoramento
Assessor

02/2018 a 01/2019
- Monitoramento de programas e projetos prioritários definidos pela Presidência
- Acompanhamento permanente dos resultados alcançados e dos processos de implantação para
identificação e solução de impasses e problemas na execução e desenho das políticas;
- Atuou diretamente nos programas "DigiSUS", "Educação Conectada" e "e-Digital
- Estratégia Brasileira de Transformação Digital";
- Coordenação e articulação de diversos ministérios atuantes dos projetos prioritários, no nível de
Secretarias e Diretorias;
- Assessoria técnica a subchefia adjunta de gestão pública, com a produção e organização de
informações para tomadas de decisão.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Secretaria Executiva – Diretoria de Gestão Estratégica
Analista de Infraestrutura
09/2017 a 02/2018
- Planejamento e implementação de estratégias para avaliação de políticas, programas e projetos
das áreas de competência do Ministério;
- Elaboração, atualização, monitoramento e a avaliação do planejamento estratégico e dos
indicadores do Plano Plurianual do Ministério;
- Planejamento, desenvolvimento e análise de indicadores para acompanhamento e a avaliação das
políticas públicas na área de ciência &tecnologia e comunicações.
Secretaria de Telecomunicações - Departamento de Banda Larga
Analista de Infraestrutura
09/2016 a 09/2017
- Acompanhamento e avaliação da execução das ações do Governo federal relativas à expansão do
acesso à banda larga em especial quanto ao Regime Especial do Plano Nacional de Banda Larga;
- Regulamentação da Lei Federal de Antenas e participação em eventos, reuniões e workshops
como representante do governo para orientação do mercado de telecomunicações, Estados e
Municípios;
- Formulação da adequação normativa da política de debêntures incentivadas para a Infraestrutura
(Lei 13.341/2016);
- Planejamento e realização de testes de comunicações do padrão 5Gdesenvolvido pela INATEL
juntamente com o MCTIC.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Telecomunicações - Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia
Analista de Infraestrutura
10/2012 a 09/2016
- Planejamento de sistema eletrônico para otimização e racionalização das atividades, processos e
procedimentos de análise e acompanhamento do Regime Especial do Plano Nacional de Banda
Larga;
- Atividades especializadas de subsídio e inovação à formulação de políticas públicas, planejamento,
coordenação e auditoria de projetos na área de telecomunicações;
- Análise e acompanhamento de planos e projetos de telecomunicações para o Regime Especial do
Plano Nacional de Banda Larga visando desburocratizar e dar maior celeridade aos processos
administrativos do Ministério;
- Formulação de políticas, diretrizes, objetivos e metas relativos ao desenvolvimento industrial,
científico e tecnológico do setor de telecomunicações do País;

- Incentivo à formação de parceiras para a modernização e a inovação da indústria brasileira.
UNIVERSIDADE PAULISTA
Professor
01/2010 a 12/2013
Docente dos cursos de Engenharia (Elétrica, Computação e Mecatrônica) para as seguintes
disciplinas:
- Metodologia do Trabalho Acadêmico
- Gerenciamento de Projetos
- Gestão de Processos
- Modelagem de Dados
- Sistemas Digitais
- Banco de Dados
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
Analista de Negócios
05/2010 a 10/2012
- Assessoria técnica ao Gerente Executivo da Superintendência de Tecnologia (2010-2011);
- Coordenador-substituto da equipe de Inteligência de Negócio;
- Participou de grupo responsável pelo mapeamento de Processos de Negócio para adequação da
estrutura interna e melhoria administrativa da Agência;
- Acompanhamento de metas, resultados e prestação de contas das atividades do setor para as
Superintendências e Diretorias da ANAC;
- Planejamento, coordenação, implantação e controle de demandas referentes aos projetos do
Data Warehouse Corporativo e Integração de Dados da Agência;
- Concepção de relatórios e painéis gerenciais para tomada de decisão;
- Gestão de demandas com fornecedores em atividades de consultoria;
- Gestão da qualidade de entregas da equipe de Inteligência de Negócio e as áreas clientes da
agência.
BRAZILIAN COOPERATION AGENCY (ABC)
Analista de suporte a decisão
10/2006 a 05/2010
- Coordenação da frente responsável por relatórios e painéis gerenciais para decisões estratégicas;
- Assessoria ao Coordenador de TIC na área de Inteligência de negócio e Inovação;
- Acompanhamento de indicadores de desempenho e auditoria em projetos de cooperação
multilateral;
- Planejamento e Implantação de um Sistema de Informações Gerenciais para Acompanhamento
de Projetos de Cooperação Técnica Internacional baseada na tecnologia de Data Warehousing.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Analista Sênior
02/2006 a 10/2006
- Consultoria em Business Intelligence, para a célula de negócios da Caixa Econômica Federal;
- Desenvolvimento de projetos, modelagem de dados e painéis gerenciais;
- Levantamento de requisitos e definição de regras de negócio.

OI S.A
Consultor
06/2003 a 02/2006
- Projeto de implantação do sistema de Faturamento Convergente para o mercado corporativo de
telefonia fixa e móvel da operadora Oi;
- Consultoria em Business Intelligence/DW, desenvolvimento de projetos envolvendo arquitetura de
Data Warehouse, ferramentas OLAP e ferramentas de ETL;
- Investigação assistida de controle de qualidade da Interface entre o CRM e o Billing (Faturamento)
da BrasilTelecom (Fixa e Móvel).

FORMAÇÃO ACADÊMICA
_______________________________________________________________________________

Universidade de Brasília
Mestrado Acadêmico, Engenharia Elétrica, Telecomunicações · (2007 - 2009)
Ibmec
Global MBA Finance, Finanças (2020 – Em andamento)
Escola Nacional de Administração Pública ENAP
Especialização em Gestão Pública, Gestão Organizacional e Inovação · (2016 - 2017)
FGV - Fundação Getulio Vargas
Aperfeiçoamento, Gestão de Projetos · (2010 - 2010)
Escola de Administração e Negócios
Pós-Graduação Latu Sensu, Gestão de Tecnologia da Informação · (2009 - 2010)
Universidade Paulista
Graduação em Engenharia Elétrica (2002-2006)

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO
_______________________________________________________________________________
Ambientação para Analistas de Infraestrutura
ENAP
Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros Fiscais de Estatais e
Sociedades de Economia Mista
IBGC
Capacitação de Conselheiros Fiscais
Crossover Business School
Controles Internos
IGBC
Ética e Governança
IBGC
Gestão Orçamentária e Financeira
ENAP

Gestão de Processos
ENAP
Gestão de Processos - BPM
ENAP
Gestão de Projetos
ENAP
Gestão do Orçamento Público
ENAP
Legislação e Responsabilidade dos Administradores de Empresas Estatais
IBGC
Mercado de Capitais
IBGC
Programa de Desenvolvimento da Gestão Estratégica
Fundação Dom Cabral
Regulação e Fiscalização
Universidade de Brasília

