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EDUCAÇÃO 

Master of Arts in Education 2016-2017 
Universidade de Stanford, California, Estados Unidos. 

Bacharelado em Economia. 2007-2012                                                                                        
Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, São Paulo, Brasil. 

AIESEC na Universidade de São Paulo – Diretor de Projetos – 2007-2009 
Liderei 2 times de 10 pessoas para a realização de 10 estágios de estudantes estrangeiros em São Paulo; 
Co-liderei estratégia e gestão. Vencedor do prêmio de melhor escritório da AIESEC no Brasil 2009. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Geekie (startup: tecnologia educacional) – Ago. 2012 – Jun. 2016 

Head de Gente e Gestão & Sócio – 11 meses 

ü Lidero a empresa para recrutar, desenvolver e reter mais de 90 pessoas extraordinárias. 

Gerente de Conteúdo & Sócio – 24 meses 

ü Geri um time de 12 professores para criar material didático digital para plataforma de aprendizado adaptativo. 
Mais de 1 milhão de alunos de baixa renda beneficiados; 

ü Convidado a tornar-me sócio da empresa depois de 18 meses de resultados excepcionais entregues. 

Analista de Negócios – 12 meses 

ü Criei e geri processo de produção de 78 avaliações para alunos de Ensino Médio de 600 escolas; 
ü Coordenei projetos de implementação de software de avaliação em 200 escolas públicas de duas redes. 

Danone PLF Brasil – Jan. 2011 – Ago. 2012 

Analista de Sustentabilidade – 12 meses 

ü Geri o programa de redução de emissões de carbono e desenvolvi o primeiro pacto de redução com fornecedores 
ü Ajudei a criar um projeto inovador de gestão da biodiversidade – referência para outras Bus. 

Estagiário de Sustentabilidade – 6 meses 

ü Analisei a emissão de carbono de todos os projetos da empresa e construí o Inventário Público de Emissões; 
ü Promovido a analista antes mesmo do fim da graduação. 

Sustaintech na India – Estágio (startup: distribuidor de fornos eficientes) – Jan. a Ago. 2010 

ü Projetei análises financeiras para créditos de carbono; Reprogramei website institucional. 

Aoka – Estágio (startup: operadora de turismo sustentável) – Jan. a Ago. 2009 

ü Desenvolvi o Plano de Negócios, premiado pela Artemisia e pelo FINEP com 250 mil reais. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Crea+ Brasil – Voluntário – Jan. 2011 – presente 

Coordenador de Treinamento de Professores – 24 meses 

ü Criei programa de treinamento de professores para 60 voluntários; fomentei troca de melhores práticas; 
ü Organizei e facilitei o planejamento estratégico da organização. 

Professor de Matemática e Projetos – 29 meses 

ü Reforço para alunos de 5ª serie de escola estadual; menor taxa de abandono de todas as 20 salas. 

Idiomas: Inglês – Fluente (CPE da Universidade de Cambridge); Espanhol – Básico 

GRE: 164 verbal (93º percentil) e 161 quantitativo (80º percentil). TOEFL: 118/120 

Outros interesses: correr, dançar e cozinhar. 
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