
 

 

  

 

Curriculum Vitae 

Nome: Dr. Margit Huber  

Data de nascimento: 31 de dezembro de 1963 em Munique, Alemanha 

Nacionalidade: Alemã 

Estado civil: Casada 

 
Qualificações chave 

A Dra. Margit Huber tem mais de 30 anos de experiência profissional em vários cargos em organizações públicas e 

privadas. Além de sua experiência como Diretora Administrativa e Diretora de Recursos Humanos, participou em 

diversas fusões e aquisições. A sua paixão por recursos humanos e desenvolvimento organizacional, juntamente com 

as suas habilidades empreendedoras e paixão por pessoas levaram-na a fazer parte de vários grupos de trabalho de 

mudança e integração. Numa empresa internacional com 11.000 funcionários, acompanhou a gestão da mudança. A 

Dra. Margit Huber ocupou posições de liderança internacional por mais de 15 anos e trabalhou com unidades locais 

em mais de 60 países em todos os continentes, incluindo vários em África. 

As suas numerosas missões à volta do mundo e o facto de ter morado em diferentes países permitem-lhe distinguir-

se hoje pela sua personalidade aberta, flexível e inovadora, dotada de autênticas qualidades de liderança. A Dra. 

Margit Huber é acessível e está comprometida com a comunicação, o trabalho em equipa e a pontualidade de forma 

a manter um alto nível de profissionalismo. Com uma longa experiência no exterior, enriquecida por muitas viagens 

de negócio e privadas, ela está feliz em se adaptar a todas as novas situações de trabalho e mudanças. 

Experiência profissional 

Desde 2018 Consultora Sénior em Recursos Humanos, Desenvolvimento Organizacional e Gestão 
dos Interessados 

 
Introdução do painel de recursos humanos para a Autoridade de Áreas Protegidas da 
Etiópia (EWCA) e formação em gestão de recursos humanos para os seus diretores, 
Addis Ababa, Etiópia, GIZ Cooperação Alemã 2019 
• Seleção e criação de indicadores-chave de recursos humanos 

• Formação do pessoal de recursos humanos na preparação de indicadores-chave de 
recursos humanos 

• Formação de liderança executiva em gestão de recursos humanos 

• Coaching individual de diretores selecionados da EWCA 
 

Estudo sobre a implementação de um sistema de gestão de desempenho na EWCA, 
Addis Ababa, Etiópia, KfW Cooperação Alemã 2019 

• Análise preliminar e projeto de um sistema de gestão de desempenho para todos os 
parques nacionais da EWCA 

• Implementação de uma simulação de aplicação (cálculo de custos, definição de 
possíveis objetivos SMART) para aproximadamente 100 funcionários do parque 
nacional das Montanhas de Bale 

• Criação de modelos de bolsa de bónus específicos e um guia do usuário para 
funcionários e supervisores 

 
Estudos Culturais no Senegal 
 
Oficinas de integração para refugiados da Etiópia, Eritréia, Afeganistão e Síria, Munique, 
Alemanha 
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Membro ativo da cooperativa social "Bellevue di Monaco" e membro fundador do 
projeto de integração "Peace of Paper", Munique, Alemanha 
 
Assessora de liderança para mulheres jovens em cargos de liderança, Munique, 
Alemanha 
 

2017 - 2018  Mercer, Munique, Alemanha 
Consultora de estratégia de recursos humanos 

• Consultora de empresas multinacionais em estratégia, transformação e gestão de 
recursos humanos, especialmente no contexto da 4ª revolução industrial 

• Desenho e implementação de um programa interno de desenvolvimento profissional 
para uma empresa internacional recém-criada, que inclui a implantação digital 

• Formação e comunicação para um novo portal digital de interação com o cliente para 
aumentar a troca global de conhecimento e fidelização de clientes 

• Projetos de seleção de local na Europa Oriental em termos de disponibilidade de 
talentos, aquisição de talentos, desenvolvimento de recursos humanos e sistemas de 
remuneração 

• Membro selecionado do programa de patrocínio de mulheres da Mercer: "Cherie Blair 
Foundation for Women": Mentora para uma jovem empreendedora no Botsuana 

 
2014 - 2016  marco Systemanalyse und Entwicklung, Dachau, Alemanha 

Diretora de Estratégia 

• Desenvolvimento de uma estratégia de negócios para um novo sector de negócios 

• Estabelecimento de uma unidade de negócios responsável por subsidiárias no exterior 
e parceiros de distribuição na Rússia, Coreia do Sul, China e Taiwan 

• Implementação de uma estratégia de recursos humanos além do desenvolvimento 
organizacional 

• Implementação de um sistema de gestão de desempenho (objetivos SMART, avaliação 
individual de todos os funcionários) 

• Introdução de um programa de desenvolvimento e integração de liderança e entrevistas 
de saída 

• Desenvolvimento de um programa de formação para gerentes juniores 
• Construção de um sistema de gestão do conhecimento em toda a empresa e 

comunicação interna regular em quatro idiomas em todos os locais da empresa 
• Introdução da gestão de contas principais com feedback regular do cliente 

• Lançamento de uma pesquisa sobre satisfação e fidelização de clientes 
 

2010 – 2013 TNS, Londres, Reino Unido 
Diretora de RH 

• Desenvolvimento e implementação de uma estratégia global de recursos humanos 
consistente com uma forte participação de líderes empresariais asiáticos e africanos 

• Desenvolvimento e implementação de programas globais coerentes em estreita 
colaboração com representantes regionais da Europa, África e Ásia 

• Análise anual do funcionário: revisão do questionário, formação de gestores de recursos 
humanos para realizar pesquisas, workshops para interpretação dos resultados, 
elaboração de materiais de comunicação e um conceito de oficina posterior 

• Estudo de teste do mercado em África do Sul; conferência regional em África do Sul 
(reunião de liderança no Parque Nacional Kruger) para a introdução do programa de 
saúde, harmonia e felicidade como uma base importante para o compromisso dos 
funcionários 

• Desenvolvimento e lançamento de um plano de formação global coerente baseado na 
nova direção estratégica da empresa 

• Design e lançamento de um programa de bónus para impulsionar a estratégia de 
crescimento da empresa com um forte foco em vendedores 
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• Estabelecimento de um sistema de avaliação de trabalho em toda a empresa para 
fortalecer o desenvolvimento do pessoal e medidas de planificação profissional 

• Estabelecimento de um sistema de gestão de talentos, incluindo discussões sobre 
benchmarking e qualidade de nível executivo 

• Reorganização da função de recursos humanos com sólidos centros de capacitação e 
equipas regionais de recursos humanos 

• Seleção e implementação de um sistema de informação de recursos humanos, incluindo 
formação para grupos-alvo, como gerentes e funcionários de recursos humanos 

• Coaching de executivos 
• Introdução de uma organização de serviços compartilhados para finanças e recursos 

humanos 
 

2000 - 2010  TNS Infratest, Munique, Alemanha 
Diretora de Gestão dos Interessados 

• Responsável pelas entidades de produtos e serviços industriais com extensão ao sector 
financeiro em 2008. Responsabilidade orçamental de uma empresa de 40 milhões de 
euros e mais de 100 colaboradores 

• Membro de vários grupos de trabalho após três fusões e aquisições focadas na seleção 
de funcionários para novos empregos e novas estratégias corporativas 

• Desenvolvimento organizacional para uma nova unidade de negócios (consolidação de 
duas unidades de negócio em diferentes locais com o objetivo de criar uma unidade 
poderosa para atingir os objetivos de crescimento e margem requeridos) 

• Construção de uma rede empresarial sustentável de especialistas internacionais 

• Administração do centro de competência para a gestão das partes interessadas, com 
foco em pesquisas internacionais de clientes e funcionários, bem como na reputação 
corporativa 

• Estabelecimento de um sistema de gestão do conhecimento, construção e formação de 
uma rede internacional de especialistas internos 

• Desenvolvimento de uma formação sobre a satisfação do cliente e o compromisso do 
funcionário para consultores de gestão de partes interessadas locais 

• Organização e animação periódicas de formação de especialistas internacionais e 
conferências com participação do cliente 

• Workshops de administração regular (sénior) com planos de ação após pesquisas de 
satisfação do cliente e retenção de funcionários 

 
1994 - 2000  Management Circle, Frankfurt e Munique, Alemanha e Pequim, China 

Gerente de conferência 
• Design de conferências e congressos focados em RH, marketing e compras 

• Aquisição de palestrantes de empresas líderes e responsabilidade orçamental 
• Estudo de viabilidade para entrar no mercado chinês 

 
1990 - 1994  Universidade Ludwig Maximilian, Munique, Alemanha 

Assistente de pesquisa no Instituto de Economia Pública e Economia dos Transportes 

• Conferências sobre os aspectos básicos da administração de empresas com foco em 
marketing 

• Assistente de seminários sobre desenvolvimento urbano, saúde e transporte público 

• Tese de doutorado "Grupos de autoajuda no campo da saúde", título: Dr. oec. publ. 
 

Formação 

1985 - 1990  Mestrado em Administração de Empresas, Universidade Ludwig Maximilian de Munique, 
Alemanha 

1983 – 1985 Formação como auxiliar de escritório, Instituto Goethe, Sede, Munique, Alemanha 
1974 – 1983 Escola Secundária, Josef-Effner-Gymnasium, Dachau, Alemanha 
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Línguas 
 
Alemão   Língua materna 
Inglês   Lê, escreve e fala fluentemente 
Chinês (Mandarim) Conhecimentos básicos 


