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1 English: You find here: Resumé; Mini CV; Photo (jpg). Français: Vous trouvez ici: Resumé; 

Mini CV; Photo (jpg) 

2 Versão completa na seção “Perfil”. Clique aqui: https://www.murillodias.com/perfil.php 
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Mini CV com Foto (Português) 

 
Prof. Murillo Dias é Doutor em 

Administração pela Rennes School of 

Business, França, cujo diploma foi convalidado 

no Brasil pela COPPEAD/UFRJ. Mestre em 

Administração e MBA em Gestão Empresarial 

pela FGV/EBAPE. Graduado em Engenharia 

Eletrônica pelo CEFET-RJ. Possui as 

certificações: PMP, MBTI I e II e Thomas DISC. 

Possui experiência profissional de +25 

anos como gestor e empresário. Atuou em consultorias ou treinamentos 

junto às seguintes empresas: White Martins, Toshiba, Brasif, Sharp, 

Ricoh, FGV/DINT, Duas Rodas, Machado Meyer, Mitsui, AASP, FIAT, ESSEC 

e RSB (França), Eletrobrás, Furnas, White Martins, Radix Engenharia, 

SICOOB, SICREDI, SESCOOP, CRESOL, UNIMED, Aurora Alimentos, 

Petrobrás, entre outras. 

Possui experiência acadêmica de +15 anos como coordenador de cursos 

e professor, ensinando nas melhores escolas de negócio do mundo e 

promovendo a educação continuada através de publicações diversas, 

workhops, palestras, treinamentos e cursos corporativos on-line e 

presenciais. 

Autor de mais de 100 artigos publicados em 20 países, além de cursos e 

de 10 livros, publicados em 4 países. Recebeu ao todo 15 premiações - 

destaque para a premiação concedida pela Columbia University (EUA). 

É membro dos seguintes conselhos editoriais: London Journal Press 

(UK); Institute of Scholars e Deccan Business Review (Índia); Journal of 

Research and Literature (EUA). 
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Resume (English) 

Prof. Murillo Dias holds a Doctorate in Business 

Administration from Rennes School of 

Business, France, whose diploma was validated 

in Brazil by COPPEAD/UFRJ. Master's degree in 

Administration from FGV/EBAPE. MBA in 

Business Management from FGV-RJJ, graduated 

in Electronic Engineering from CEFET-RJ. Holds 

the international certifications: PMP, MBTI I and 

II and Thomas DISC.  

Professional experience of more than 25 years as Manager and 

entrepreneur. Guest professor and coordinator of fgv courses. Worked 

in consultancies or training with the following companies: White Martins, 

SICOOB, Semp Toshiba, Grupo Brasif, Sharp, Ricoh, Penn Foster, Gol 

Grupo, ESSEC (France, FGV-DINT, Duas Rodas, Machado Meyer, Mitsui, 

AASP, FIAT, IFA (Investment Agency in France, Ogilvy, Eletrobrás, Furnas, 

Embraer, White Martins, Chemtech- Siemens, Radix, Engenharia SICREDI, 

CRESOL, SESCOOP, UNIMED, AURORA Alimentos, Petrobrás, among 

others. 

Author of more than 100 articles published in 20 countries, as well as 

courses and 10 books, published in 4 countries. Prof. Murillo has 

received a total of 15 awards - first Brazilian to be recipient of the AC4 

award, from Columbia University (USA).   

Member of the editorial boards: London Journal Press (United Kingdom); 

Journal of Research and Literature (USA); Institute of Scholars and 

Deccan Business Review (India), International Association for Conflict 

Management-IACM (USA). 
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mini cv (français) 
 

Prof. Murillo Dias est Doctor in Business 

Administration à Rennes School of Business, 

France. Mastère en Business Administration 

et Mastère en International Management par 

Fundação Getulio Vargas-RJ, certifiée Project 

Management Professional (PMP) par le PMI, 

praticien MBTI - Myers-Briggs Type Indicator I 

et II et le praticien Thomas DISC. Diplômé en 

tant qu'ingénieur électronique (CEFET, RJ).Il 

possède les certifications suivantes: PMP, MBTI I et II et Thomas DISC. 

 

Il a plus de 25 ans d'expérience professionnelle en tant que manager et 

entrepreneur. A travaillé en conseil ou en formation avec les entreprises 

suivantes: White Martins, Toshiba, Brasif, Sharp, Ricoh, FGV / DINT, Duas 

Rodas, Machado Meyer, Mitsui, AASP, FIAT, ESSEC et RSB (France), 

Eletrobrás, Furnas, White Martins , Radix Engenharia, SICOOB, SICREDI, 

SESCOOP, CRESOL, UNIMED, Aurora Alimentos, Petrobrás, entre autres.  

Il a plus de 15 ans d'expérience académique en tant que coordinateur de 

cours et enseignant, enseignant dans les meilleures écoles de commerce 

du monde et promouvant la formation continue à travers diverses 

publications, ateliers, conférences, formations et cours en entreprise en 

ligne et en personne. 

Auteur de plus de 100 articles publiés dans 20 pays, ainsi que de cours 

et de 10 livres, publiés dans 4 pays. Il a reçu un total de 15 prix - 

soulignant le prix décerné par Columbia University (USA). 

Il est membre des comités de rédaction: London Journal Press 

(Royaume-Uni); Institute of Scholars et Deccan Business Review (Inde); 

Journal of Research and Literature (États-Unis). 
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