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SUMÁRIO PESSOAL
Tendo participado como líder, organizador e voluntário em inúmeros projetos de serviço,
inclusive atendendo a situações de crise real, tenho larga experiência em organizar equipes
multidisciplinares, processos e atividades. Em minha experiência profissional como
executivo e empreendedor, sou experimentado em lidar com crises e emergências com
respostas rápidas, criativas e equilibradas, em nutrir e ampliar negócios, identificar e
avaliar oportunidades e riscos e responder a desafios com soluções inovadoras. Como
empreendedor desenvolvi a capacidade de interagir com clientes e, ainda, fortes
habilidades de organização e muito bem sucedida experiência em auxiliar na definição das
direções corporativas, atingimento de metas e aperfeiçoamento de negócios.

SERVIÇO VOLUNTÁRIO E SOCIAL
P ROJETO “M ÃOS QUE A JUDAM ” S ANTA C ASA DE M ISERICÓRDIA DE S ÃO
P AULO
Setembro 2017
Membro da equipe que organizou o trabalho de mais de 200 voluntários com
equipamentos e recursos

PROFISSIONAL
Procedimentos Administrativos
Controle de Orçamento
Formação de Equipe
Projeção e Finanças

HABILIDADES PESSOAIS

Esvaziamento de prédio e remoção de móveis e equipamentos da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo
Este prédio, de propriedade da Santa Casa de São Paulo, estava em desuso há mais de
cinco anos, pois não havia pessoal nem verba para o esvaziamento do local para locação.
Uma parte de nossa equipe de voluntários removeu todo o material, incluindo móveis,
equipamentos, louças sanitárias, documentos e entulhos para permitir a liberação do
prédio para posterior geração de renda para a instituição, pelo aluguel do espaço.

Inglês fluente
Habilidades de ensino e treinamento
Artes e Criatividade
Segurança e Sobrevivência Urbana e na
Selva

Pintura e recuperação do local da creche da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo
Outra parte da equipe de voluntários dedicou-se à recuperação e pintura do ambiente da
creche da Santa Casa, incluindo a correção de superfícies danificadas nas paredes e a
pintura completa do local para receber as crianças.

FORMAÇÃO
Facilities Management Certification –
Brigham Young University - Outubro
2010
Bacharelado em Letras
Universidade de São Paulo (USP) –
Turma 2010
Bacharelado em Artes Plásticas
Faculdade de Belas Artes – 1997/1998
Bacharelado em Marketing e
Propaganda
Universidade Anhembi Morumbi 20012003
Bacharelado em Marketing e
Propaganda
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) 1987/1989

P ROJETO “M ÃOS QUE A JUDAM ” E SCOLA E STADUAL D ONA A NA R OSA DE
A RAÚJO
Outubro 2015
Organizei uma equipe de mais de 120 voluntários com equipamentos e recursos e
estabeleci com a equipe, todo o processo do serviço.
Uma parte da equipe de voluntários dedicou-se à limpeza de jardins e canteiros e ao
plantio de mudas de árvores, arbustos e outras plantas, outra parte dedicou-se à limpeza do
edifício, mesas e carteiras e a maior parte dos voluntários participou da pintura das
paredes internas e externas da escola.
P ROJETO “M ÃOS QUE A JUDAM ” S OCORRO DE E MERGÊNCIA PARA AS V ÍTIMAS
DA E NCHENTE E D ESLIZAMENTOS NA R EGIÃO S ERRANA DO R IO DE JANEIRO
Janeiro 2011
Após a mobilização de milhares de membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias para a doação de itens como alimentos, vestuário, água e medicamentos
para as vítimas das enchentes , organizei uma equipe de mais de 200 voluntários para
receber, embalar e acomodar nas carretas, os itens que foram transportados para as
vítimas no Rio de Janeiro.
Nosso tempo de resposta nesta emergência foi pouco mais de 30 horas incluindo as horas
de viagem.

P ROJETO “M ÃOS QUE A JUDAM ” P OSTO DA P OLÍCIA M ILITAR AO LADO DO
E STÁDIO DO M ORUMBI
Julho 2010
Organizei uma equipe de mais de 40 voluntários com equipamentos e recursos para a
pintura interna e externa do posto da polícia local
P ROJETO “M ÃOS QUE A JUDAM ” S OCORRO DE E MERGÊNCIA PARA V ÍTIMAS DE
E NCHENTE EM S ANTA C ATARINA
Novembro 2008
Após a mobilização de milhares de membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias para a doação de itens como alimentos, vestuário, água e medicamentos
para as vítimas das enchentes , organizei uma equipe de mais de 300 voluntários para
receber, embalar e acomodar nas carretas que transportaram os itens doados para o hangar
da Azul Linhas Aéreas onde um de seus aviões, transportou-os para Santa Catarina onde
outras carretas levaram os itens que foram diretamente distribuídos às vítimas. Nosso
tempo de resposta nesta emergência foi de pouco mais de 24 horas.
S ERVIÇO V OLUNTÁRIO COMO B ISPO DE A I GREJA DE J ESUS C RISTO DOS
S ANTOS DOS Ú LTIMOS D IAS
Janeiro 2005 – Agosto 2012
Conduzi voluntariamente, sem remuneração, como é padrão na Igreja, uma congregação
com mais de 680 membros registrados na região do Morumbi em São Paulo, cuidando do
bem-estar material, emocional, físico, financeiro e espiritual de cada uma das famílias e
membros, orientando a liderança local nos assuntos específicos das mulheres através da
organização da Sociedade de Socorro de nossa unidade. A Sociedade de Socorro é a maior
e mais antiga organização de mulheres do mundo; os assuntos específicos dos homens
através de suas organizações designadas assim como os jovens rapazes e moças e as
crianças.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
M AESTRA D IVISÓRIAS L TDA (Empreendimento próprio) Julho 2017 - Presente
Fabricação de divisórias de vidro de alta tecnologia e arte
Responsável pela concepção do negócio, que tem operado com investimentos próprios
(Bootstraping), e pela operação, divulgação e vendas dos produtos.
D IVIFLEX D IVISÓRIAS L TDA
Gerente Geral

Janeiro 2015 – Julho 2017

Responsável pela recuperação da empresa em vias de fechamento com um endividamento
de mais de três anos. Mantivemos as operações em pleno funcionamento, aumentamos as
vendas em 44% em dois anos, reduzimos o retrabalho em aproximadamente 83%,
reduzindo custos operacionais em 42%.
B EE R EADY (Empreendimento Próprio)
Novembro 2012 – Outubro2014
Preparação e comercialização de alimentos de longa duração
Responsável pela concepção do negócio, que operou com investimentos próprios
(Bootstraping), e pela operação, divulgação e vendas dos produtos.
A.B.I.J.C.S.U.D.
Facilities Manager

Janeiro 2005 – Novembro 2012

Responsável por administrar 41 propriedades, e gerenciar um orçamento aproximado R$
4.500.000,00 ao ano, ampliando os serviços em 28% com o mesmo orçamento.
Administrar relacionamento com centenas de clientes usuários de cada uma das
propriedades e com uma equipe multidisciplinar com mais de trinta profissionais de
engenharia, telecomunicações, satélites, telefonia, informática, elétrica, hidráulica,
segurança, etc.
CBN Comunicação e Marketing (Empreendimento Próprio)
Serviços de Marketing e Propaganda.

1998-2004

DTS Software Ltda
Gerente de Produto

1998

CPM Sistemas Ltda
1991-1998
Gerente de Marketing – Co-criador da primeira Fábrica de Software, no Brasil.

