MARIA J. CAGAN
OBJETIVO
Uma pessoa executiva dinâmica, equilibrada e prática à procura de um cargo de CEO ou outra posição sénior –
provisório ou permanente, de preferência numa empresa virada para o crescimento.
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
 É uma pessoa decidida, motivada, criativa, estratégica, inovadora, vigorosa, criadora de consenso, e, de
forma geral, experiente.
 É uma pessoa hábil em construir e motivar equipas de gestão fortes, em fazer crescer empresas, e em
aumentar lucro.
 É uma pessoa concebe estratégias, soluções e oportunidades de desenvolvimento de negócio de forma
criativa.
 É uma pessoa muito viajada, com um conhecimento amplo e profundo de práticas de negócio. É capaz de,
rapidamente, reunir informações pertinentes, chegar ao âmago da questão, e implementar uma solução.
 É uma pessoa que toma decisões de forma confiante, equilibrando com uma perspetiva muito prática e
realista.
 É uma pessoa que é capaz de transferir conhecimento entre modelos e categorias de negócio de forma
eficaz. Tem larga experiência em gestão de empresas públicas e privadas, relação com o cliente,
desenvolver um ambiente de trabalho motivador e de apoio, melhorar técnicas velhas ou implementar
novas, e reversão de negócios.
 É uma pessoa disposta a tomar decisões rápidas e difíceis. Orientada a desenvolver valor empresarial de
longo prazo.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
4/2000 ~ presente: Santa Barbara Consulting Group, LLC, CEO
1/1999 ~ 11/1999: MessageMedia, Inc. Boulder, Diretora Executiva
1/1996 ~ 1/1997: Consulting.com, Inc. Santa Barbara, CA, Vice Presidente Sénior de Vendas e Marketing
1982 ~ 1994: Century Marketing, Los Angeles, Vice Presidente Sénior de Vendas e Marketing
1976 ~ 1982: The David Jamison Carlyle Corporation, Los Angeles, Gestora de Desenvolvimento de Negócios
BACKGROUND
1962~ 1965: Formou-se na Universidade da Califórnia em Los Angeles, especializando-se em Marketing em 1968
UCLA, MBA. Com cônjuge e duas crianças
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES





Foi membro da direção de seis empresas, incluindo três públicas. Membro da direção de catorze
organizações sem fins lucrativos.
Neste momento pertence a três Conselhos de Administração de empresas.
Envolvimento com o Fundo de Empreendedores do norte do Texas.
Executa funções de avaliação e mentoria na região norte do Texas para as candidaturas ao Fundo de
Negócios Emergentes do (Estado do) Texas.

INTERESSES



Voluntariado num coro de crianças desfavorecidas
Caminhadas e ski

