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Desde 2007
Mapa Mundi Inteligencia em Turismo, Rua Ladislau Neto 189 , Porto Alegre
Conteúdo , curadoria e consultoria em turismo
Diretor - proprietàrio
Gestao da empresa, geração de conteúdo, noticias e informações do segmento da
economia do turismo; desenvolvimento de projetos; curadoria e consultoria.
Criou o festival de filmes de viagem, em 2015.
Apresenta, edita e comenta,diariamente , o Mapa Mundi nas ràdios BAND FM 94,9 e
BAND NEWS FM . Tambem apresenta o Check In todos os dias, na Band News FM .
Desde 2016 aparesenta semanalmente o programa de TV, Mapamundi Turismo e
Negócios Globais, canal 11, Porto Alegre, Em 2017 inicia a gravação da série de TV, Um
lugar para sentir – turismo de experiência, em todo o estado do Rio Grande do Sul. São
26 episódios de 26 minutos para veiculação internacional
Junho 2013 – Dezembro 2014
Revista VOTO , Av. Carlos Gomes 1155 / 902, Porto Alegre
Midia Impressa e digital
Colunista de turismo
Escreve mensalmente textos no segmento da economia do turismo para a revista que
tem distribuiçao nacional.
De 1991 a 2007
Photomundi, Rua Antenor Lemos 57 / 704 , Porto Alegre
Comunicaçao e Publicidade
Diretor - proprietario
Gestao da empresa , realizacoes de trabalhos fotogràficos e venda de acervo de
imagens ; desenvolvimento de projetos publicitarios

FORMAÇÃO ACADÉMICA E
PROFISSIONAL

• Datas (de – até)
• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais
• Designação da qualificação
atribuída
• Classificação obtida
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Março de 1997 a Novembro 1998
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales , de Buenos Aires , Argentina
Integração, Educaçao e Tecnologia , Gestao empresarial .
Dissertaçao com o Tema : A Fidelizaçao do cliente no Mercado Imobiliario
Mestre em Gestão de Negócios.
Máxima

De Janeiro a Dezembro 1993
Programa de Pos Graduaçao em Administraçao, UFRGS, Porto Alegre.
Gestão de marketing, planejamento estrategico, gestão de marcas , projetos para
agregamento de valor e fidelizaòao de clientes .
Especialista em Marketing
Maxima

De Janeiro 1985 a Dezembro de 1993

• Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
• Principais disciplinas/competências
profissionais

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

• Designação da qualificação
atribuída
• Classificação obtida (Média final de
Licenciatura)

Engenheiro Civil
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Trabalha com construção civil, fundações, hidráulica, mecânica dos solos,
saneamento e transportes. Nestas áreas atua em estudos de viabilidade técnica e
econômica, elaboração de projetos, incluindo dimensionamento e especificações,
planejamento e acompanhamento técnico da execução das obras. Desta forma,
estuda e propõe soluções para as obras civis necessárias à habitação, a indústria, ao
transporte e ao comércio, tais como edifícios de pequeno e grande porte, estradas,
pontes, viadutos e túneis. Incumbe-se das obras de infra-estrutura, como barragens,
drenagem, sistemas de abastecimento de água, saneamento, fundações, obras de
contenção de encostas e obras de terra, bem como do planejamento de meios de
transporte e de tráfego urbano. Gestão financeira e material .

Máxima

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

• Data
• Nome
• Local

01 Maio de 2004
Formaçao de Professor de Yoga no The International Sivananda Yoga Vedanta Center
Nassau , Bahamas

• Data
• Nome
• Local

01 Fevereiro de 2014
Formaçao em Mestre de Yoga no The International Sivananda Yoga Vedanta Center
Garopaba, Brasil

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
PESSOAIS
Adquiridas ao longo da vida ou da
carreira, mas não necessariamente
abrangidas por certificados e diplomas
formais.
PRIMEIRA LÍNGUA

PORTUGUÊS

OUTRAS LÍNGUAS
• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

Inglês
Excelente
Excelente
Excelente

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

Espanhol
Excelente
Bom
Excelente

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral

Francês
Excelente
Excelente
Excelente

• Compreensão escrita
• Expressão escrita
• Expressão oral
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Italiano
Excelente
Mèdia
Bom

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
SOCIAIS

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE
ORGANIZAÇÃO

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS
.

Interacção com os grupos sociais em contexto formal ou informal, com capacidade de
diálogo e debate de ideias. Busca sempre os exemplos de excelencia e lideres , no
tema proposto , como ponto de partida
Competências verbais adequadas a diferentes situações sociais. Por ser um
globetrotter, tem capacidade de se adaptar a novos contextos, sejam eles de natureza
pessoal, profissional e de pais,respondendo de forma satisfatória às exigências que a
vida lhe coloca.. Gosta de viver a vida com intensidade, equilibrio e harmonia,
buscando aprender e conhecer novos destinos e interagir com a populaçao local .
Gosto por aprender novos culturas e religiões . Muito profissional no trato de questoes
ligadas ao trabalho, sempre com enfoque na inovação, na vanguarda e na difusao de
novas ideias.
Revela boa capacidade de coordenar um projeto, a nível profissional e de gestao .
Apresenta bons resultados na gestão de recursos humanos e materiais. Relação boa e
harmonica com a equipe de trabalho, procurando, sempre, solucionar problemas
através do dialogo e do argumento.
Defende as parcerias entre as instituições e a midia , algo que tem promovido sempre
que possível, em nome do sucesso do projecto e do bem – estar das pessoas . A
comunicaçao clara,transparente e focada agiliza o processo de compreensao e
explicaçao de projetos
Gestão empresarial e de marketing .Apresentador e comunicador de ràdioe televisão
Gerador de conteúdo. Desenvolve pautas jornalísticas, a nível nacional e internacional
com temas como inovação, economia criativa ; do posicionamento estratégico dos
destinos , do country e city brand e da segmentação do setor .Temas estes
relacionados com a geração de riqueza e o desenvolvimento de destinos e pessoas .
Consultor e curador de projetos no segmento da economia do turismo , em TV e
cinema .
Acredita que o bem estar è a base de uma vida saudável e feliz, para tanto utiliza seus
conhecimentos da filosofia do Yoga tanto em termos profissionais , como pessoais .

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS
ARTÍSTICAS

Capacidade de produção criativa, sobretudo ao nível da escrita. Interesse pela Poesia.
Talento para fotografia profissional e artistica. Desenvolve a gastronomia na area da
alimentaçao saudável e natural.

CARTA(S) DE CONDUÇÃO
INFORMAÇÃO ADICIONAL

Pode ser contactado por telefone, E-mail ou correio.

Porto Alegre, Brasil, 05 de Fevereiro de 2018.
Henrique Raizler
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