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EDUCAÇÃO
DARDEN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
Charlottesville, VA, EUA
Universidade da Virgínia
Mestrado em Administração de Empresas (MBA), maio de 2004 (Honrado com C. Ray Smith Scholarship)
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA PUC-RIO
PUC - Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro
Mestrado em Finanças Corporativas, outubro de 1999
ESCOLA POLITÉCNICA
USP - Universidade Estadual de São Paulo
Bacharel em Engenharia Civil, dezembro de 1997

Rio de Janeiro, Brasil

São Paulo, Brasil
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EXPERIÊNCIA
TAP AIR PORTUGAL (2017- presente)
Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, julho, agosto de 2017
AZUL LINHAS AÉREAS (2014 - 2017)
São Paulo, Brasil
Presidente – Liderou uma das maiores companhias áreas do Brasil, que transporta mais de 22 milhões de
passageiros por ano, com cerca de 1.000 voos por dia. Com sucesso, liderou o processo de abertura de capital nas
bolsas de NY e SP, captando mais de mil milhões de dólares para a empresa durante o período da maior crise
brasileira.
MCKINSEY & COMPANY (2000- 2014)
São Paulo, Brasil
Sócio Global – Liderou as práticas de aviação, infraestrutura e concessões na América Latina
● Conduziu o processo de fusão de duas grandes companhias aéreas no Brasil
● Devolveu o novo marco regulatório para o setor de aviação no Brasil, bem como liderou os estudos que
resultaram no desenvolvimento da visão e planeamento estratégico para o setor até 2030, incluindo
recomendações de revisão completa no código aeronáutico brasileiro e projeção de procura de passageiros
● Concebeu a moldagem das concessões aeroportuárias no Brasil, incluindo a revisão dos termos contratuais
e dos mecanismos de incentivo para balançar investimento e custo para o setor
● Concebeu o plano de reestruturação e abertura de capital da INFRAERO, maior operador aeroportuário do
Brasil
INFRAERO (2011 – 2012)
Brasília, Brasil
Membro não executivo do conselho de administração – nomeado como Administrador pelo Secretario da Aviação
Civil do Brasil com o objetivo de apoiar a profissionalização e implementação de boas práticas de governação
societária no conselho de administração da empresa
CYRELA (2010 – 2012)
São Paulo, Brasil
Diretor Executivo – responsável por planeamento, organização, processos e tecnologia
● Liderou o ciclo anual de orçamento e planeamento
● Coliderou as reuniões da comissão executiva em apoio ao fundador e CEO
● Lançou e implementou iniciativas e redução de custos que resultaram numa poupança de 15% anual
● Restruturou e modernizou o backoffice da empresa

ANIMA EDUCAÇÃO (2017 - presente)
São Paulo, Brasil
Membro não executivo do conselho de administração – um dos maiores grupos de educação no Brasil, empresa
cotada na bolsa de São Paulo, com cerca de 100 mil alunos e faculdades e universidades em todo o País

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERSONAL
●
●
●

Data de nascimento: 5 de março de 1975
Fluente em Português e Inglês. Nível avançado em espanhol
Dupla cidadania: Português e Brasileiro. Casado e tem 3 filhos

