
TATIANE BARBIERI 

Master e Executive Coach Tatiane Barbieri é uma profissional com 
credenciais das mais renomadas instituições internacionais. Estudou 
Liderança e Coaching na University of Ohio nos Estados Unidos e é Pós-
Graduada em Gestão de Pessoas. 

É Treinadora Comportamental e palestrante internacional. Diretora de 
Nicho Político da Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching –
Abrapcoaching. Vice-Coordenadora de Educação da BPW Cuiabá – 
Professional Business Woman 

CEO do Instituto Barbieri que atende instituições públicas e privadas com 
treinamentos em Desenvolvimento Humano. 

Servidora Pública a mais de 14 anos, Tatiane serviu ao Exército 
Brasileiro, Prefeitura Municipal de Várzea Grande e do Governo do 
Estado de Mato Grosso. A oportunidade de vivenciar as 3 esferas de 
Governo lhe concedeu a experiência que determina sua expertise. 

“Acredito que todas as pessoas têm um potencial infinito dentro de si que 
precisa ser despertado e minha missão enquanto treinadora é fazê-las 
acessar este potencial, fazê-las acreditar em si e realizar seus sonhos.” 

Tatiane é a idealizadora do Programa de Liderança e Coaching para os 
Gestores Públicos que fez de Mato Grosso o primeiro Estado do Brasil a 
ter o coaching institucionalizado por decreto na Gestão Pública como 
programa de Governo, tornando-se referência nacional com seu trabalho 
citado pela revista Exame e referência internacional através da 
apresentação do seu trabalho no VIII Congresso de Inovação e Serviços 
Públicos da Espanha, realizado em Madri. 
 
O programa que já atendeu mais de 20 secretarias do Estado está em 
sua 21 edição e já certificou mais de 450 líderes. 

“O objetivo vai além de transformar gestores em líderes, Tatiane deseja 
ver a cultura do setor público transformada e somente através das 
pessoas podemos mudar a cultura deste setor. Os servidores públicos 
são os agente de transformação e são a chave para a realização deste 
sonho”. 

Tatiane ingressou no Serviço Público como Farmaceutica/Bioquímica e 
atualmente atua como Coach no desenvolvimento de Lideranças. 

Assim como Tatiane criou esta realidade, ela acredita que você também 
pode criar a sua e ser feliz da vida descobrindo sua missão. 

http://www.abrapcoaching.org/


 


