ULF WALTER Palme
Inovação e Marketing. Design de Projetos
(Projetista), Valuation e Gestão. Projetos de
Investimento e Humanitários. Desenvolvimento
de Negócios.

Resumo
Consultor Sênior em Desenvolvimento de Negócios com experiência única em
conhecimento técnico-científico e desenvolvimento de negócios, incluindo pesquisa de
mercado, inovações técnicas em marketing e serviços / produtos tecnológicos
inovadores, relacionamento estratégico e negociação de contratos. Especialista em
sensoriamento remoto e geoprocessamento com vasta experiência em sistemas de
sensores e aplicações para a gestão territorial na agricultura, meio ambiente, florestal,
cartografia e mapeamento, gerenciamento e planejamento rural e urbano,
desenvolvimento imobiliário, inteligência e defesa. Pioneira no desenvolvimento de
sistemas de informação geográfica (GIS), terra técnico (rural e urbana), sistemas de
GPS, radar de abertura sintética (SAR sistemas), sistemas de satélite de imagens de
alta resolução (IKONOS, Quick Bird, World Ver) Sistemas 3D como o Google Earth e o
horizonte. sólido, versátil e validado no passado 36 anos fundo, tendo trabalhado em
quase todos os tipos de organizações: Agências governamentais / ministérios,
fundações, ONGs, corporações multinacionais privadas e corporações transnacionais
como consultor / consultor, perito e proprietário da empresa. Gerente certificado de
projetos / programas por quase 50.000 h. Em diferentes áreas técnicas, ambientes e
países / culturas. Gerar resultados e benefícios ao longo de grandes áreas
geográficas, como chefe Expert, Gerente Técnico, em diferentes áreas do
conhecimento, uso da terra mapeamento e geração de mapeamento e GIS com
diferentes tecnologias e escalas de 1: 250.000 e 1: 500, com seguintes métricas: •
avaliação do desmatamento na Amazônia brasileira (5.000.000 km2): seis avaliações
consecutivas de desmatamento (desmatamento e bruto) do Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE, Brasil) para o governo brasileiro, totalizando 30.000.000 km2; •
Agricultura, Meio Ambiente, Hidrologia: 3.800.000 km2; • Áreas urbanas: 11.000 km2; •
Estradas e Infraestrutura: 6.500 km. Com 980 horas de sistemas de sensoriamento
remoto experimentais e operacionais de vôo no ar (aviões e helicópteros), utilizando
tecnologias visível, infravermelho e microondas para testar e validar novas tecnologias
para sistemas de satélite a ser lançado. Ele trabalhou no Brasil, na maior parte da
América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. E com profissionais da África: Gana,
Tanzânia, Angola, Nigéria, África do Sul, Moçambique e Etiópia. E Índia, China e
Japão.

Principais Atividades Atuais
2002-01 atualmente

ULF WALTER Consultoria (www.ulfwalter.com)

2016-01 atualmente

Nottingham University Business School - NUBS, Ningbo China Campus
(www.nottingham.edu.cn)

A sinérgica sobreposição Gestão / Monitoramento Territorial, Agronegócios, Bairros e
Cidades Sustentáveis e Medicina Ambiental, tornou-se a minha prioridade,
especialmente com o objectivo de obter benefícios sociais e uma melhor qualidade de
vida para as populações rurais e urbanas / metropolitanas. O monitoramento territorial
da cadeia do Agronegócio (em um conceito muito mais amplo do que o padrão
"commodities agrícolas"), em que o foco é o fornecimento de alimentos suficientes na
mesa com menos perdas e resíduos, sempre no conceito de desenvolvimento
sustentável: ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo! A
área geográfica de interesse é de aproximadamente 6 milhões de km2, incluindo o
Paraguai, partes do Brasil, Bolívia, Uruguai, Argentina e Chile, Peru e Colômbia.
Estabelecido no Paraguai e aberto a viagens. Eu decidi operar e oferecer meus
serviços globalmente. Atualmente, concentro esforços na concepção e gestão de
projetos humanitários e sociais, em projetos de investimento, infraestrutura.

Mentor no Programa de Mentoria Global - GMP

O Global Mentoring Program visa apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional dos
alunos, proporcionando acesso direto aos profissionais que trabalham com experiência
em uma profissão / indústria. Mentores internacionais experientes fornecem
aconselhamento, orientação, recursos e apoio relacionados às carreiras profissionais
para os alunos aprendizes durante seus anos de universidade, ajudando-os a preparar
seu perfil de carreira pessoal, bem como desenvolver as habilidades profissionais
necessárias para uma carreira de sucesso e de realizações.
2015-10 atualmente

Programa Conjunto FAO & IAEA (www-naweb.iaea.org/nafa)
Expert, Conferencista de Sensoriamento Remoto

Missão Expert para o Equador em nome da FAO / IAEA e MAGAP / Equador. A Missão
de Especialistas está no contexto do uso de Veiculos Aéreos Não Tripulados (Drones)
para a Agricultura para o Plano Nacional de Irrigação, que visa modernizar 60.000
hectares de terra irrigada por pequenos proprietários de terra na região costeira e nos
Andes do Equador. O projeto está sob a coordenação do Ministério de Agricultura MAGAP do Equador, com financiamento do Banco Mundial. www.fao.org /
www.iaea.org / www.agricultura.gob.ec.

2017-10 atualmente

Fundación Nuevo Amanecer - Paraguay (www.fnuevoamanecer.org)

2018-10 atualmente

Associação Brasil Manancial - Abrasman - Brasil (www.brasilmanancial.org)

Projetista

• Projeto Y POTI PORÃ - Inundações / Saneamento / ASU Metropolitana.
• Projetoto GUYRA CAMPANA - Gestão e Monitoramento Territorial.
• Projetoto KUARAHY - Eliminando o Deficit de Habitações Sociais.
Projetista

Perfil
E-mail

palme.ulfwalter@protonmail.com
WWW

www.ulfwalter.com (portfolio)
Telefone e WhatsApp

+ 595 986 964 221
LinkedIn

www.linkedin.com/me/ulfwalter (acima
de 4,000 contatos)
Video Conferencia

www.whereby.com;ulfwalter
Data de nascimento

1956-06-05

Competências
Senso de Propósito, Inteligencia Social,
Pensamento Inovador e Adaptável,
Competencia Intercultural, Pensamento
Computacional, Dominio de Novos
Meios, Integracão de Disciplinas, Mentalidade
Criativa, Negociação & Colaboração Virtual.
Utilizadei com sucesso estas habilidades
trabalhando em projetos pequenos e em
grandes iniciativas, como a Avaliação e
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia
Brasileira (5 milhões de km2) de culturas
agrícolas em atividades como inovação,
marketing, planejamento empresarial
sustentável / desenho e gerenciamento de
projetos, avaliação, Mapeamento e
Desenvolvimento, Implementação, Equipe de
Liderança, Vendas, Negociação, Resolução de
Problemas, Escrevendo Reltórios, Educação,
Traduções, e em áreas como Sensoriamento
Remoto Aplicado (Sistemas de Sensores ópticos, térmicos e microondas) sistemas GIS,
Gestão Territorial Sustentável / Monitoramento
em diferentes aplicações (Alimentação e
Agricultura, Planejamento Urbano,
Infraestrutura, Meio Ambiente e Cartografia e
Defesa), Agronegócios e Bens de Consumo e
Serviços.
FORMAS DE PODER AJUDAR: gerar melhor
renda, aumentar o planejamento assertivo, a
conformidade, reduzir riscos e preconceitos,
otimizar procedimentos, executar, implementar
novas estruturas, educação. Aberto para
trabalhar em novas áreas e tópicos onde minha
experiência pode ser útil. Inovação e marketing,
bem como desenvolvimento de negócios
sustentáveis, estão integrados na minha
identidade profissional. Projetos de
investimento, bem como projetos de ajuda
humanitária (fundos não reembolsáveis /
projetos sustentáveis) também se tornaram o
meu foco através da concepção, avaliação e
implementação / gestão de projetos.

Idiomas
Portugues, Alemão e Ingles - linguas maternas

• Projeto FENIX - Gestão e Monitoramento Territorial.
• Proyecto HELIUS - Reduzindo o Deficit de Habitações Sociais.

Experiência Principal
1984-06 1996-12

Engenheiro de Desenvolvimento Tecnológico Senior

1988-01 2001-12

Cientista Convidado (Guest Scientist)

1994-06 atualmente

Asistente Técnico Designado e Especialista

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (www.inpe.br)

Responsabilidades:
• Gerente e Responsável Técnico - Projeto PRODES. Levantamento do Dematamento
da Amazonia (5 milhóes de km2) para os anos 91/92/94/95. Geração de uma nova
base de dados territoriais de referencia confiável para o Governo do Brasil e
Comunidade Internacional.
• Gerente - Programa de Sensoriamento remoto em Microondas.
• Co-Fundador e Membro da Diretoria de Observação da Terra.
Centro Aeroespacial Alemão - DLR (www.dlr.de/hr/)

• Cooperação Bilateral entre Brasil e Alemanha em Tecnologia de Radares.
Ministerio Publico de São Paulo e Ministerio Publico Federal - Brasil

• Recuperação da região da Serra do Mar e eliminação de resíduos organoclorados
irregulares na região da Baixada Santista (caso Rhodia) (www.mpsp.mp.br).
• Ministério Público Federal. Eliminação de resíduos organoclorados irregulares na
Região da Baixada Santista (Caso Rhodia) e questões ambientais desde 2001
(www.mpf.mp.br).

1996-06 1997-12

Gerente Técnico de Sensoriamento Remoto

1998-01 1998-12

Consultor e Técnico Responsável - Avaliação de Áreas com a Cultura do
Café

Fundação de Ciencia, Tecnologia e Aplicações Espaciais - FUNCATE (www.funcate.com.br)

• Recuperação e ampliação da credibilidade técnica e desempenho financeiro e do
portfólio da FUNCATE.

COINBRA S.A. (Loius Dreyfus) www.ldc.com

• Estabelecimento de uma nova referência territorial confiável para transações
comerciais de produtos de café.
1999-01 1999-12

Consultor em Reforma Agrária (Cadastro, Regularização Fundiária e
Projetos de Assentamento). Projeto Integração. Diagnóstico do INCRA.
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA (www.iica.org) / Banco
Mundial (www.worldbank.org)

• Diagnóstico de 3.200 projetos de reforma agraria. Procedimentos de otimização.
• Establecer una nova metodología benéfica para o proceso de Reforma Agrária.
2000-02 2001-12

Gerente Brasil

2002-01 2003-01

Consultor em Sensoriamento Remoto - Sistemas Radar

2002-01 2004-12

Consultor e Responsável Técnico em Sensoriamento Remoto

2012-01 2013-02

Gerente Gestão Territorial

2006-01 atualmente

Consultor em Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação
Geográfica (SIG)

Space Imaging LLC atualmente DigitalGlobe (www.digitalglobe.com)

• Pioneirismo no uso de imagens de satélite de alta resolução para diferentes
mercados verticais.
• Treinamento no Uso de Imagens para diferentes Mercados Verticais.
• Estabelecimento do canal de revendedores.
Lockheed Martin Space Systems (www.lockheedmartin.com)

• Beneficio de Sistemas de Satélites Radar para o Brasil.
APM - Asociação Paulista de Municipios (www.apaulista.org.br)

• Gerando benefícios para a administração de 645 municípios através das técnicas de
Sensoriamento Remoto e Gestão Territorial.
SANASA S.A. (www.sanasa.com.br)

• Implementação de um Sistema de Gestão Territorial de benefícios.

Nippon Koei LAC (www.nklac.com)

•
•
•
•
2017-06 2018-05

Mapeamento de Parques Nacionaiss - Estado de Tocantins - Brasil - 2006/07
Programa Nac. Manejo de Cuencas Hidrograficas - PRONAMACHS - Peru - 2006
Programa Nac. de Drenaje Pluvial - MOPC - Paraguay - 2014/15
Manejo Integrado de la Cuenca Rio Bogota - Colombia - 2015/16

Consultor Topografia LiDAR 3D
INOVOH PARAGUAY SA para Ministerio de Obras Publicas - MOPC - Paraguay

• Geração e Avaliação de Topografía 3D (LiDAR) da área do Rio Pilcomayo que
compreendeu a 67.000 hectares. Ortofotos de 5 cm, MDT 50 cm e Curvas de Nivel
de 25 cm (junto com Helitactica SA e African Consulting Surveyors).
• Responsável pelo Informe Técnico Final do Projeto.

Educação
1983-03 1986-12

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE - Brasil

1977-07 1982-07

UFLA - Universidad Federal de LAVRAS - ex ESAL - Brasil

1974-01 1976-12

ESBSP- Escola Suiço Brasileira de São Paulo - Brasil

Mestrado em Sensoriamento Remoto (Sensores Remotos e Aplicações).
Agronomia, Monitor em Engenharia Rural e Firossanidade. www.ufla.br
Segundo Grau. Tradutor e intérprete em Portugues, Alemão e Ingles.
www.esbsp.aesb.com.br

Espanhol - fluente
Italiano , Frances - basico

Conferências
Professor Emérito do Ministério da Defesa do
Brasil. Palestrante em cursos de graduação e
pós-graduação como o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE (www.inpe.br),
Instituto Militar de Engenharia - IME
(www.ime.eb.mil.br), Universidade das Nações
Unidas e Brasil - UNU (www.unu.edu), eventos
nacionais e internacionais, congressos e
simpósios - Geo Connect World, Geo Brasil,
GIS Brasil, ISPRS, IGGARS. Lista das
principais conferências em
http://lattes.cnpq.br/9891130065028507 - Banco
de Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicação.

Publicações
Publicações científicas em publicações e
eventos desde 1984. Lista de publicações em
http://lattes.cnpq.br/9891130065028507 - Base
de dados do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicação.

Clientes / Referências /
Parceiros
Por favor consulte em www.ulfwalter.com
(portfolio)

Certificados
Por favor consulte em www.ulfwalter.com
(portfolio)

