
 

 

Dados Pessoais: 

 Nascido em: 09/09/1966; 

 Estado Civil: Casado; e 

 Nacionalidade: Brasileiro. 

Dados Profissionais:  

 Endereço do Trabalho: R. São Clemente, 134 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22260-002 

- Brasil.  

Contatos:  

 E-mail: Fernando.rabello@rb.gov.br  

 Tel: (21) 3289-4600  

 

Resumo Profissional  

Experiência: Em Direção de Unidades de Negócio, Operações, análise, treinamento e avaliação 

de perfis, no desenvolvimento de projetos inovadores, planejamento estratégico, elaborar 

plano de negócio, planejamento de marketing em mídias sociais, segurança patrimonial, 

desenvolvimento de sistemas, gestão de contratos e orçamentos, pesquisa de mercado com 

foco no comportamento do consumidor e grande capacidade de gestão de projetos simultâneos, 

sendo laureado com o prêmio Hélio Beltrão pelo Ministério do planejamento (Rede BIM) e pelo 

prêmio Netuno (Marinha do Brasil).  

Durante dezenas de anos de carreira militar exercitei e aprimorei a minha capacidade de 

liderança e fortaleci outros valores. Cito: Ética, honestidade, integridade, flexibilidade e 

pontualidade. Me destaquei desenvolvendo e implantando diversos sistemas que permitiram 

maior agilidade, aumento das visitações, economicidade, engajamento e redução de tempo.  

Como Ordenador de Despesas fui responsável pela definição dos orçamentos, a gestão de custo 

e os resultados desta gestão. O aprimoramento da comunicação foi fortalecido ministrando 

aulas na ESPM. Já a minha capacidade de análise de dados, identificação de perfis, 



contextualização e definição de métricas foram aprendidas no Mestrado e implementadas no 

período que atuei como pesquisador da Fiocruz.  

Como consultor fui responsável pela redefinição do plano de negócios, estratégias de Micro 

Marketing e reposicionamento das operações em busca de alavancar novos negócios e 

otimização dos recursos. 

Experiência 

Diretor Executivo da Fundação Casa de Rui Barbosa – setembro 2020 até hoje 

Auxiliar o Presidente da FCRB na implementação das atividades de competência da 

Fundação; Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária e o plano de ação da 

Fundação; Elaborar a prestação de contas anual e exercer outras atribuições que lhe 

forem delegadas pela Presidente da FCRB. 

Vice-Diretor na Marinha do Brasil Janeiro de 2009 - maio de 2016 (7 anos 5 meses) – Cargo de 

maior destaque na Marinha – Capitão-de-Mar-e-Guerra 

Fui responsável pelo Planejamento estratégico e de Marketing do Complexo Cultural da 

Marinha e pela carreira dos 350 funcionários. Atuei tanto na recuperação dos prédios 

quanto na melhoria do serviço com vistas ao atendimento dos visitantes. Criei vários 

projetos educativos. Como Vice-Diretor coordenei todas as atividades de segurança 

patrimoniais: política de preservação e gestão do Arquivo da Marinha; conservação, 

preservação e prevenção de todo acervo do Museu Naval e Ilha Fiscal; segurança 

patrimonial dos prédios tombados e pela segurança dos mais de trezentos e cinquenta 

mil visitantes do Complexo Cultural da Marinha.  

Pesquisador na Fiocruz Novembro de 2015 - abril de 2016 (6 meses) 

 Fui membro do grupo de pesquisa da FIOCRUZ que estuda questões afetas a educação 

e o comportamento do público de Museus. Disponível em: 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/2764151271240307  

Professor de MKT - Gestão Cultural e Eventos na ESPM - 2015 

• Ministrei a disciplina no MBA de Gestão do Entretenimento na ESPM do RJ. 

Analista de sistemas no Banco Nacional 1989 - 1990 (1 ano) 

 

Formação Acadêmica  

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - IBMEC - RJ  

 Mestrado em Administração de Empresas, Público de Museus, concluído em 

17/11/2015.  

Escola Superior de Propaganda e Marketing  

 MBA em Gestão do Entretenimento, Marketing Cultural, 2013 - 2014   

Fundação Getúlio Vargas – FGV-RJ 

 Pós-Graduação em Recursos Humanos, Gestão de Carreira, 1996 - 1996  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/2764151271240307


Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 Pós-Graduação em Engenharia Econômica e Administração Industrial, 1994 - 1994  

Escola de Guerra Naval  

 Curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediários (CEMOI) - 2000 

Centro de Instrução Almirante Wandenkolk - CIAW 

 Curso de Formação dos Oficiais do Quadro Técnico da Marinha - 1990 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Graduação) 

 Analista de Sistemas, Banco de Dados, 1986 – 1989 

 

 Prêmios  

Prêmio de Inovação na Gestão Pública Federal; e  

Prêmio Netuno - Boas Práticas de Gestão. 

 

 

 


