RAFFAEL G. QUINTAS ALVES
(11) 9 6446 0106 | quintas_raffael@hotmail.com

EDUCAÇÃO
2007-2009

KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT
NORTHWESTERN UNIVERSITY
Mestrado em Administração de Empresas (MBA), Junho de 2009

Evanston, IL (USA)

1997-2000

FUNDACAO GETULIO VARGAS (FGV)
Sao Paulo, Brasil
Bacharel em Administração de Empresas
• Qualificado em 16º lugar entre mais de 5.000 candidatos no exame de admissão

EXPERIÊNCIA
2018 - Presente

TAP AIR PORTUGAL
CFO - Chief Financial Officer, 2018 - Presente

Lisboa, Portugal

2009 - 2017

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
Sao Paulo, Brasil
Diretor Financeiro, 2012 - 2017
• Responsável pelas áreas de Tesouraria, Planeamento Financeiro e RI
• Liderou com sucesso diversas operações estruturadas no Brasil e Estados Unidos, incluindo uma
Dívida Sindicalizada de R$ 1 bilhão (2014) e Bond de USD 400M, emitido em 2017 no mercado
americano
• Participou de forma ativa no processo que culminou na abertura bem sucedida de capital da empresa
nas Bolsas de São Paulo e NY
• Responsável pela elaboração do Orçamento anual da empresa, bem como da aprovação de todos os
projetos relacionados a investimentos e redução de custos
• Participação na fusão com outra Cia Área no Brasil, atuando posteriormente no Comitê formado para
analisar as sinergias entre as duas empresas, resultando em uma economia estimada de R$ 400M/ano
Gerente Senior de Planejamento Financeiro, 2009 - 2012
• Elaboração de relatório mensal com o resultado consolidado da empresa, comparando o mesmo com o
orçamento e Plano de Negócios
• Responsável por elaborar e executar estratégias de gerenciamento de risco, incluindo Seguros de forma
geral e políticas de hedge (proteção) relacionados à variação cambial e combustível de aeronave
• Elaboração dos KPIs (metas) tanto da empresa, quanto das Vice Presidências e respectivas Diretorias
executivas

Verão 2008

BANCO SANTANDER
Sao Paulo, Brasil
Summer Associate – Equity Capital Markets e M&A
• Trabalho temporário na área de Investment Banking do Santander realizado durante as férias de verão
do MBA. Oportunidade de conhecer um pouco mais como funcionam as áreas de Equity e Fusões e
Aquisições de um grande Banco no Brasil

2002-2007

BRASIL TELECOM (BRT)
Brasilia, Brasil
Gerente de Planejamento Financeiro, 2004-2006
• Projeto de Aquisição de um dos principais portais de Internet do Brasil na época, chamado iG
• Apoio ao Governo Brasileiro em um projeto de inclusão digital chamado “Computador Para Todos”
• Elaboração do orçamento do grupo, então uma das maiores corporações Brasileiras com faturamento
superior a R$ 15bn
• Responsável por acompanhar o desempenho de todas as subsidiárias do Grupo BrT

2000-2002

ACCENTURE
Sao Paulo, Brasil
Consultor – Communications & High Tech
• Entre os principais projetos, está uma consultoria ao Grupo Telefonica realizada em Madrid por
aproximadamente 6 meses

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Fluente em Português e Inglês
• Casado e pai de 2 filhos
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