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EDUCAÇÃO 
Columbia University, School of International and Public Affairs (SIPA)               Nova Iorque, EUA 
Mestrado de Administração Pública na Prática do Desenvolvimento                                  05/2013  
Premiado com Dean’s Fellowship, Stetter Scholarship Fund, e Assistente do Programa de Tecnologias de Informação de SIPA  
 

Babson College                                                                        Boston, EUA 
Licenciatura em Gestão de Negócios com distinção Magna Cum Laude; GPA acumulativo: 3.71/4.0                             9/2005 – 5/2009  
Concentração Dupla: Empreendedorismo e Gestão Estratégica  
Premio Empreendedor Extraordinário: premiado com a mais alta distinção por impacto empresarial e excelência acadêmica  
Estudos no Exterior: The Chinese University of Hong Kong (2008), London School of Economics (2007), e Semester at Sea (2006)                                                                                
 
  

EXPERIENCIA-  LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO/PRIVADO E DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL 
Partido Social Democrático (PSD)/Secretaria Estadual do Ambiente                          Rio de Janeiro, Brasil 
Assessor ao Presidente do PSD e Secretario do Ambiente Indio da Costa (IDC)                                                      8/2013-Presente 
n Aconselha estrategicamente ao político IDC sobre questões de bem-estar e formulação e gestão de políticas públicas inovadoras  
n Integro o grupo de inteligência íntima do IDC responsável por desenvolver o Plano de Governo da sua candidatura para governador  
n Criando um Índice de Bem-estar medindo Felicidade, Sustentabilidade e Esportes a nível estadual para informar políticas públicas 
 

Banco Mundial/ Fórum Global para Serviços de Consultoria Rural (GFRAS)                  Nova Iorque, EUA 
Consultor                                                                                                                                               12/2012-06/2013 
n Criei um mapeamento dos serviços globais de extensão agrícola rural que integram nutrição e economia doméstica  
n Preparei relatório final de melhores práticas com base na análise de dados das pesquisas de campo, entrevistas com stakeholders, e 

estudos de casos específicos de cada país considerado 
 

Youth Development Fund (YDF) e Ministério da Educação (MoE)                                                    Thimpu, Butão 
Consultor – Práticas de Desenvolvimento                    5/2012-8/2012 
n Dirigi uma avaliação completa do programa para melhorar um centro de capacitação eu artesanato destinada a combater o 

desemprego das mulheres jovens vulneráveis  
n Recomendei ações concretas à Sua Majestade a Rainha Mãe, presidente da YDF, com base em uma avaliação de métodos-mistos  
n Construí uma linha de base multidimensional sobre bem-estar dos jovens (N=11,000) para informar as próximas intervenções do 

plano de cinco anos do MoE  
 

Capgemini Consulting                     Cidade do México, México  
Consultor Associado – Setor Público e Supervisor da Gestão do Conhecimento                                          5/2010-6/2011 
n Elaborei todas as propostas de transformação estratégica que o CEO apresentou aos clientes de alto nível em diversas áreas do setor 

público    
n Colaborei na proposta de um projeto para renovar os serviços de saúde do Ministério da Defesa que se tornou o maior negócio da 

empresa no setor público  
n Recomendei propostas de melhor aquisição estratégica ao CEO global e lancei a primeira iniciativa de responsabilidade social 

corporativa da empresa  
 

Iluméxico                                                              Cidade do México, México 
Consultor – Estratégia Financeira e de Implementação             5/2010-6/2011 
n Apoiei equipe fundadora com a instalação de sistemas de iluminação solar no México rural para empoderar e desenvolver as 

comunidades locais  
n Preparei as projeções financeiras e desenhei a estratégia de implementação que ajudou a equipe a ganhar USD 48.000 em capital 

inicial  
 

International Languages and Management Institute         Kigali, Ruanda 
Co-Fundador, Presidente e Chefe de Desenvolvimento de Negócios            7/2009-3/2010 
n Lancei o primeiro instituto conjunto de capacitação empresarial e de línguas na Ruanda para funcionários do governo e executivos 

empresariais  
n Desenvolvi o plano de negócios e as projeções financeiras para obter financiamento, e desenhei o sistema ERP e o currículo de 

gestão   
n Institui um programa de empodeiramento das comunidades, contratei e coordenei uma equipe inicial de 10 funcionários e 

conquistei 275 clientes para o lançamento do Instituto  
 

MyZaics.com                                                                                                                                                                          Boston, EUA 
Fundador e Presidente                 5/2006-7/2009                              
n Administrei e dirigi uma empresa estudantil de produção de posters mosaicos personalizados de trinta funcionários como parte do 

primeiro ano curricular  
n Relancei individualmente o negócio depois de gerar a segunda maior quantidade de vendas de catorze empresas competidoras   
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n Gerenciei três funcionários, desenhei um portal na internet para facilitar a comunicação dentro da cadeia de fornecimento e vendi a 
empresa a um competidor    

 

Navigant Consulting                                                                                                                                                              Londres, RU                                                                                                                                                                                                                                                                  
Consultor – Estratégia de Engajamento e Comunicação dos stakeholders          6/2007-8/2007                                                                                                                                                                   
n Identifiquei falhas na estratégia de comunicação dos stakeholders da agenda nacional de reforma educacional de £3  bilhões  
n Criei uma plataforma central de comunicação e ajudei no processo de aquisição final para garantir um investidor parceiro 

estratégico 
n Solidifiquei os direcionadores principais de valor para os stakeholders e recomendei uma estratégia de engajamento futuro para o 

CEO do projeto  
 

The Full Belly Project/Babson Global Outreach through Entrepreneurship                                                         Kampala, Uganda 
Consultor – Estratégia de Implementação e Crescimento           10/2006-6/2007                                                                                                                                                            
n 1 de 3 alunos selecionados para criar um modelo de negócio para distribuir de forma eficiente tecnologia apropriada aos 

agricultores de amendoim de Uganda 
n Estabeleci um mercado de comodidades para que as empresas de cimento locais pudessem usar as cascas de amendoim como 

combustível de biomassa  
n Implementei um modelo endossado por um ex Vice-Presidente que aumentou a renda das mulheres e o atendimento escolar das 

crianças  
 
 

HABILIDADES E INTERESSES 
Habilidades Computacionais: Microsoft Office, Access, Project, Outlook, Visio, Peachtree (Contabilidade), STATA/Minitab 
(Estatística) 
Línguas: Nativo Inglês e Espanhol; Competente em Francês e Português; Básico Mandarim e Kinyarwanda; Certificado para Ensinar 
Inglês para Adultos  
Interesses: Viagem de mochila (70 países visitados), escrever poesia e não-ficção, scuba diving, trekking, e o arte marcial Sikh de 
Gatka 
 
PUBLICAÇÕES 
n Souza, Alejandro. Letters to Momo: A Remarkable Story About the Power to Overcome. New York: Morgan James Publishing. 

November 2013.  
n Fanzo, J., Q. Marshall, J. Wong, R. I. Merchan, M. I Jaber, A. Souza, and N. Verjee. 2013. The Integration of Nutrition into 

Extension and Advisory Services: A Synthesis of Experiences, Lessons, and Recommendations. Lindau, Switzerland: Global 
Forum for Rural Advisory Services. 

 


