
Planejamento Estratégico

Design de Serviço

Gerenciamento de eventos /  projetos

Gestão de pessoas

Orçamentos e fornecedores

Curadoria de conteúdos

Liderança

Parcerias estratégicas

Gestão de Voluntários

Pacote Microsoft  Office

Plataformas digitais  para eventos

Análise de Tendências

Empreendedora da Produtora de Eventos Comuna2019 -

Atual Abri meu próprio negócio na produção de eventos,  realizando eventos

para startups, na área de inovação, marketing, imersões organizacionais,

incluindo eventos online utilizando plataformas como Zoom, Streamyard,

Youtube, Doity Play e outros.  Alguns dos projetos: MKT Show |  NASA

Space Apps

LAILAH
FALCÃO
Produtora e Designer  

de Eventos

IDIOMAS

EDUCAÇÃO

2018 -

2021

Produtora Executiva na Tamo Junto Entretenimento

Produtora Executiva, até janeiro de 2021, dos principais eventos da

empresa: Reveillon dos Milagres e Semana Santa. Entre 2018 e 2019, atuei

como Produtora Logística,  sendo responsável pela logística dos artistas,  da

equipe de produção e dos fornecedores.

2017-

2018

Head de  Logística no Youth20 Summit Argentina

Coordenação de todas as operações logísticas relacionadas ao

evento(hospedagem, transporte, alimentação, agenda e etc),  gestão de

cronograma do evento, gestão da equipe e voluntários,  além do  orçamento,

fornecedores e produção,

2015 -

2018

AIESEC

Diretora Nacional de Alianças para Projetos Sociais com AIESEC Argentina

Coordenadora Geral da edição nacional World's Largest Lesson Argentina 

Coordenadora Geral do Youth Speak Forum 

Localmente atuei nas áreas de marketing, parcerias e eventos locais

     2017  com   AIESEC Brasil  

     2018  com AIESEC Argentina

2020 -

2021

Pesquisadora  de Tendências na Mescla

Participei como voluntária da pesquisa de tendências feita para o estado de

Alagoas no projeto "Alagoas para o Futuro" e fiz parte da equipe de

pesquisadores,  onde erámos responsáveis por elaborar estudos de mercado

para pequenas e médias empresas.

Sobre o projeto: Alagoas para o Futuro

Técnologo em Marketing em andamento, no IFRN 
Graduação Incompleta em Nutrição pela Universidade
Federal de Alagoas, com período sanduíche  no  Porto -
Portugal (2012-2013) pelo programa Ciência sem Fronteiras.
Cursos de Design de Serviços, Business Model Canvas e
Pesquisa de Tendências , pela Descola.

2016 -

2019

TEDx Pajuçara 

Licenciada, Coordenadora Geral e Curadora

Veja mais em TEDxPajuçara

PORTUGUÊS

ESPANHOL

INGLÊS

NATIVO

FLUENTE

INTERMEDIÁRIO

lailahmfalcao@gmail.com

@lailahfalcao

Maceió - Alagoas, Brazil

C O M O  E N T R A R  E M  C O N T A T O  C O M I G O :
+55 82 98817-2742

linkedin/lailahfalcao

SOBRE MIM

Tenho 29 anos, sou alagoana de criação e depois de

alguns anos estudando Nutrição, me descobri

apaixonada pelo universo da Indústria Criativa e

decidi me dedicar à produção de eventos. Vejo cada

um dos eventos como projetos únicos,  que me

permitem aprender algo novo diariamente, me

aproximando de áreas que me interesso, como a

cultura, terceiro setor,  economia criativa e gestão

pública.  Além disso, ser produtora e designer de

eventos me dá a oportunidade de compor equipes e

trabalhar com pessoas para pessoas, co-criando

experiências mais reais e pensando em soluções mais

colaborativas e sustentáveis .

2021 -

Atual

Coordenadora do Festival Social Good Brasil

Parte da equipe do SGB responsável pelo Festival da organização que

acontece anualmente, há 11 anos. Coordeno o desenho da experiência bem

como, a gestão do projeto e equipe.

https://www.instagram.com/com.una/
https://www.instagram.com/mkt_show/
https://www.instagram.com/nasaspaceappsmaceio/
https://www.instagram.com/tjtamojunto/
http://youth20.org/
https://www.youtube.com/watch?v=C1oLU9W6jEw
https://www.youtube.com/watch?v=C1oLU9W6jEw
https://www.facebook.com/watch/?v=1914739748543491
https://www.facebook.com/watch/?v=1914739748543491
https://www.youtube.com/watch?v=1B_ppJC-ePA
https://www.instagram.com/mescla.co/
https://conteudo.mescla.co/alagoasparaofuturo
https://descola.org/
https://www.instagram.com/tedxpajucara/
http://linkedin.com/in/lailah-falc%C3%A3o-11b084118

