
 
 

Especialistas Seniores Cosmob 

 

Alessio Gnaccarini graduado na área econômica ele è atualmente Diretor Geral da Cosmob. 

Experiência de mais de 20 anos na prestação de serviços de tecnologia.  

Principais habilidades e experiência: 

 Gerente de Projeto em 16 projectos de investigação e desenvolvimento na Europa e em 6 
projectos internacionais (particularmente na América Latina, desde 2003 no Brasil). 

 Dá cursos e programa de treinamento de liderança dentro de empresas em diferentes 
áreas de conteúdo, principalmente relacionados com a organização de processos, gestão 
organizacional, a inovação de produtos, pesquisa de mercado de transferência de 
tecnologia, a internacionalização das PME, etc 

 Tem dez anos de experiência em atividades de cooperação de projetos internacionais que 
se dedicam ao sector mobiliário e para o desenvolvimento de "clusters" (Europa Oriental) e 
"APL" no Brasil, o foco de suas operações foi a investigação da eficácia do negócio e 
eficiência ligada à capacidade de inovação e flexibilidade, permitindo que as empresas a 
ser mais capaz de mudar a sua operação tradicional e atualizar o seu know-how técnico. 

 Participação como palestrante em seminários, workshops nacionais e foco internacional 
sobre os problemas dos setores de móveis e calçados em áreas relacionadas com a 
inovação e transferência de tecnologia tecnológica nas PME e as políticas industriais de 
nível distritos produtivo. 

 Ele conhece e utiliza os idiomas Inglês, Português e Espanhol. 

 

Francesco Balducci é engenheiro mecânico formado pela Universidade de Bologna. Ele obteve 
sua qualificação para a profissão de engenheiro em 2003. 

De 2004 a 2006, foi responsável pela área de “Transferência de tecnologia e inovação” da 
COSMOB. Nessa função, adquiriu uma experiência considerável na coordenação e gestão de 
projeto de pesquisa aplicada, conduzida para fornecer novas soluções tecnológicas em SME’s de 
mobiliário em madeira. 

Ele é Diretor Tecnico da Cosmob – responsável para planejar e supervisionar a operação geral do 
Centro, em conformidade com os princípios e procedimentos. 

Realiza atividades de formação desde 2005, como professor de cursos sobre questões de 
qualidade, ergonomia, inovação e eco-design. O treinamento é destinado a estudantes e 
empresas (PMEs) nos setores de madeira-móveis e couro-calçados. Os cursos foram realizados 
em Itália, mas também no exterior, em particular na Europa e na América Latina (Brasil, Argentina, 
Colômbia). Em particular nesses países os cursos foram destinadas a técnicos de empresas, 
consultores e especialistas da indústria. 

http://images.google.com.br/imgres?q=cosmob&hl=pt-BR&biw=1140&bih=524&gbv=2&tbm=isch&tbnid=gP3cOUnU3pHKgM:&imgrefurl=http://cosmob.insiemecna.com/&docid=-oKH7-x0NUalXM&imgurl=http://www.insiemecna.com/loghi/cosmob.jpg&w=171&h=180&ei=p7nDTrefO-K_0AHZ9JSLDw&zoom=1&iact=rc&dur=93&sig=117958287121584932593&page=5&tbnh=142&tbnw=136&start=46&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:46&tx=72&ty=79


 
Em 2008, começou a trabalhar como especialista técnico em um Projeto de Cooperação 
Internacional. Dentro desse tipo de programa, ele organiza muitos workshops técnicos avançados, 
que têm como foco o controle de qualidade, processos de operação, técnicas de concepção, 
canais de vendas e estratégias competitivas de marketing. 

Desde 2010 dentro da InnovaWood (uma Rede Europeia de Centros de Tecnologia para o setor 
de mobiliário em madeira), ele coordena a Divisão de Transferência de Conhecimento. 

Desde o 2014 ele faz parte da Diretoria de um dos programas da Comissão Europeia EIP 
(Entrepreneurship and Innovation Programme) para o estudo de matérias-primas e processos de 
reciclagem. 

Encomendado pela Comissão Europeia, actua como perito para a avaliação dos projectos de 
investigação e desenvolvimento. 

Ele conhece e utiliza os idiomas Inglês, Português e Espanhol. 

 

Angela Bianchi - Formou-se em arquitetura em 1990, após dez anos de gestão de projectos no 
sector comercial e 5 anos de experiência em administração de empresas como Junior Gerente de 
Desenvolvimento em uma indústria de móveis, ela começou a trabalhar em Cosmob em 1997as 
especialização em Design Gestão de Negócios Global de realização de actividades com base em 
investigação multidisciplinar que atravessam a área de negócios, design de produto e tecnologia. 

Em 1998, ela tornou-se coordenador do Mestrado em "Furniture Produto Design", organizado pela 
Cosmob, é um programa de aprendizado de alto nível internacional com o objectivo de responder 
à mudança ao longo do mercado de trabalho das indústrias de móveis. 

Ela possui parceria profissional com empresas líderes de móveis, participou em numerosas 
exposições, graças à sua capacidade de conceituar detalhes do produto do ponto de vista estético 
e técnico. 

Ela normalmente leva programa de treinamento para indústrias de móveis e calçados sobre o 
gerenciamento de projeto engloba o processo em curso, a decisão de negócios e estratégias que 
permite a inovação e criar efetivamente projetar produtos e marcas que melhoram características 
de qualidade. 

Ela tem experiência de atividades de capacitação técnica em países da América Latina (em mais 
de 10 estados do Brasil) para os serviços de transferência de tecnologia para as empresas. 

 

Alessandra Cecchini é formada em Química pela Universidade de Bologna; obteve sua 
qualificação para a profissão de química em 2005. 

De 2007 a 2008, participou junto com a “Universidade Politecnica delle Marche – Departamento 
de Engenharia”, a Cosmob e outros parceiros da implementação do projeto europeu de DIPP 
(Desenvolvimento de um novo e inovador aglomerado de madeira ou prateleiras em aglomerado 
com resultado e desempenho mecânicos melhores com um impacto ambiental menor durante o 
processo de fabricação). 

Desde 2008, ela trabalha no Laboratório de Tecnologia da Cosmob como analista química, 
realizando exames químicos padronizados e de rotina, conduzindo análises químicas quantitativas 
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e qualitativas para controle de processo ou para teste da qualidade do produto de 
mobiliário/madeira. 

Possui uma experiência considerável no uso de instrumentação e técnicas analíticas, 
interpretação de dados e relato de resultados analíticos, fornecendo as informações de análise 
crítica que os clientes precisam para resolução de problemas. 

Durante o ano de 2009, esteve envolvida na “Equipe COV da Cosmob”, criada com a finalidade de 
estabelecer as atividades laboratoriais (equipamentos, métodos normalizados, treinamento de 
pessoal) capazes de medir e avaliar por meio da análise do controle de qualidade a concentração 
de COV (compostos orgânicos voláteis) em produtos de madeira/mobiliário. 

Ministra muitos cursos em outras instituições e lidera programas de treinamento dentro das 
empresas em diferentes áreas de conteúdo, principalmente aquelas relacionadas à qualificação 
do processo do produto (setor de mobiliário em madeira e couro-calçados), qualidade do ar 
interior e medição da poluição interior.  

Ela tem experiência de atividades de capacitação técnica em países da América Latina (Colômbia) 
para os serviços de transferência de tecnologia para as empresas. 

 

Stefano Ottavi 2001-2003 trabalhou no escritório técnico de qualidade como funcionário na 
empresa Ilva SpA, empresa estabelecida e consolidada em processamento de vidro 

Ele começou a trabalhar em Cosmob como técnico de laboratório no 2003. 

Em 2007 ele foi responsável pelo Departamento de Mecânica/Física do Laboratório de Tecnologia 
da Cosmob. Supervisão e controle na execução de testes mecânicos/físicos, assegurando a 
conformidade com os padrões e especificações. 

Seu trabalho exige a supervisão de funções laboratoriais importantes na operação e manutenção 
de aparelhos e equipamentos laboratoriais especializados. 

Dedica-se a escrever relatórios técnicos, preparar gráficos e dados para documentar os resultados 
de atividades de teste. Possui um profundo conhecimento da avaliação de conformidade e do 
padrão internacional técnico e ambiental relacionados ao setor de mobiliário em madeira. 

Em 2010, começou a trabalhar como especialista técnico em madeira na unidade de “Projetos de 
Cooperação Internacional em Tecnologia” da COSMOB, com o papel de organizar e realizar 
treinamentos técnicos e funcionais, particularmente com relação ao padrão e à instalação do 
equipamento, sua manutenção e validação. 

Ele tem experiência de atividades de capacitação técnica em países da América Latina (Brasil, 
Colômbia e Argentina) para os serviços de transferência de tecnologia para as empresas. 

Em 2012 (e atualmente ocupa esta função) foi nomeado Gerente de Vendas da Cosmob. 

 

Fabiana Baiocchi se formou em Biologia pela Universidade de Urbino em 2000 e, no mesmo ano, 
obteve uma qualificação da profissão. 
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Em 2001, começou a trabalhar no Laboratório de Tecnologia da Cosmob, onde hoje é 
Coordenadora de Garantia da Qualidade. Suas principais responsabilidades são supervisionar e 
manter o sistema de qualidade do Laboratório, preparando análises de dados, tendências, 
relatórios e apresentações sobre estatísticas individuais e departamentais. 

Em 2008, também foi nomeada responsável pelo departamento de Garantia da Qualidade dentro 
da equipe Cosmob dedicada a atividades de transferência de tecnologia; suas maiores funções 
são a realização de avaliações sobre padrões ambientais atuais em diferentes áreas do país. 

Normalmente ministra cursos em outras instituições e lidera programas de treinamento dentro das 
empresas em diferentes áreas de conteúdo, principalmente aquelas relacionadas à qualificação 
do processo do produto e à implementação de sistemas de qualidade. 

 

Giovanni Tosi é graduado em Ciências Ambientais. 

Ele ganhou experiências para melhorar os métodos de produção industrial (setor de móveis de 
madeira), através da inovação tecnológica. 

Suas competências baseiam-se principalmente na capacidade de planejar e gerenciar caminho 
eco-inovação nas PME, em particular, ele tem a capacidade de definir, conduzir e monitorar 
projetos com base em estratégias ambientais. 

Seu "talento verde" para projetos e iniciativas cobertos diferentes temas, tais como: 

- Ciência para a sustentabilidade, 

- Tecnologias limpas, 

- Avaliação do ciclo de vida do produto, 

- Mitigação de impacto ambiental (produto / processo), 

- Procedimento de gestão de resíduos e mitigação de mudanças climáticas através de 
armazenamento de CO2 por produtos / materiais. 

- Os exames laboratoriais de VOCs e propriedades mecânicas de painéis derivados de madeira. 

Ele tem experiência de atividades de capacitação técnica em Brasil, Colômbia e Argentina para os 
serviços de transferência de tecnologia para as empresas e consultores. 

 

Christian Gabbani é uma pós-graduação em Química da Universidade de Bolonha. 

Depois de três anos de experiência no setor de móveis de madeira como técnicos , ele começou a 
trabalhar no Cosmob desde 2006, ele está trabalhando no Laboratório de Tecnologia Cosmob 
como químico analítico , realização de exames químicos padronizados e de rotina , a realização 
de análise química quantitativa quad qualitativa para controle de processo ou para testar madeira / 
qualidade dos produtos móveis . 
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Ele tem uma experiência considerável na utilização da técnica analítica e instrumentação , a 
interpretação dos dados e apresentação dos resultados analíticos , fornecendo a análise crítica 
clientes precisam de informação para resolução de problemas . 

A partir de 2007 ele è Especialista Técnico em vários projectos de investigação internacional . 

Ele tem experiência de atividades de capacitação técnica em países da América Latina (Brasil, 
Colômbia e Ecuador) para os serviços de transferência de tecnologia para as empresas. 

Desde o 2015 ele è o FabLab manager em Cosmob. 

Ele ensina muitos cursos em outras instituições e leva programa de treinamento dentro das 
Pequenas e Médias Empresas (MPEs) nos setores de madeira e móveis, e couro e calçados em 
diferentes áreas de conteúdo , principalmente relacionados ao processo de qualificação do 
produto, medição de poluição interna e utilização das tecnologias digitais (FabLab) 
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