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Resumo 

 20 anos de experiência profissional: serviços, varejo e atacado  

 17 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de equipes de alta performance em 
todos os níveis 

 17 anos de experiência em finanças corporativas (planejamento financeiro, orçamento, gestão 
de tesouraria, gestão de riscos cambial e crédito, avaliação de empresas - valuation e 
modelagem financeira, relacionamento e negociação bancária) 

 15 anos de experiência em cargos de Direção de empresas 

 Vivência em desenvolvimento de negócios internacionais 

 Desenvolvimento de negócios em diversas fases: planejamento, startup, ramp-up, 
crescimento, maturidade e restruturação - turnaround 

 Experiência em empresas familiares, empresas de controle privado e em multinacionais 

 Em multinacionais, reporte direto ao Board e reporte matricial com a diretoria executiva em 
Londres, Antuérpia e Istambul, atuando em conjunto com outros 15 escritórios baseados nas 
Américas, Europa, África, Oriente Médio e Ásia.  

 Projetos relevantes realizados: desenvolvimento de plano de negócios e execução desde a 
fase de startup até a fase de consolidação de trading de aço no exterior, tendo gerado mais de 
USD 200 milhões em negócios em pouco mais de 2 anos de atuação. Desenvolvimento de 
parcerias para realizar distribuição, logística e apoio legal para desenvolvimento de novos 
projetos; execução de projeto de expansão de nova unidade industrial e de logística em Santa 
Catarina em área de 65.000 m2, projeto avaliado em mais de USD 20 milhões; planejamento e 
implantação de 11 filiais de empresa em 4 estados diferentes no Brasil; 3 implantações de ERP; 
valuation, projetos de avaliação de aquisição e venda de empresas; restruturação de negócio, 
restruturação e sindicalização de dívida de empresas; governança corporativa: criação de 
holdings empresariais, acordo de acionistas e preparação para implantação de conselho de 
administração; atuação em 3 mandatos de conselhos fiscais 

 
Educação 

 

Administração com ênfase em Finanças – UFRGS / 2008  

Educação Executiva – Estratégia para Dirigentes Empresariais - INSEAD - França / 2008 

MBA Executivo – Fundação Dom Cabral / 2012 

Educação Executiva – M&A – INSPER / 2015 

Educação Executiva – Turnaround Management – INSPER / 2015 

Certificado – Blockchain Technology, Bitcoin & Cryptocurrencies – UC Berkeley / 2018 

Certificado – Data Analysis with Excel – Microsoft / 2019 

Certificado – Marketing Digital – USP / 2019 

 



 

 

 
 

Línguas 

Português (Nativa), Inglês (Fluente), Espanhol (Básico) 

 

 

 

 
Experiência Profissional 

 

Jun / 2019 – Atual – Casa da Moeda do Brasil – Presidente da companhia 

 

Jul / 2016 – Mai / 2019 – Trissino Vicenza Holding LLC – Co-Fundador e CEO – Holding 
empresarial baseada na Flórida, com atuação em trading internacional de aço e varejo de 
calçados (E-commerce, vendas diretas e varejo).  

 

Jan / 2017 – Mai / 2019 – PB Brands LLC - Co-fundador – Dona da marca de calçados femininos 
Ibizitas, desenvolvido especialmente para o mercado Norte Americano, produzido no Brasil, com 
design espanhol, sandálias estilo Avarcas. 

E-commerce (Amazon e site próprio), vendas diretas, vendas de varejo no Shopping Center 
Sawgrass Mills 

 

Mai / 2016 – Setembro / 2018 – AMS Crossborder Consulting LLC – Co-Fundador e CFO – 
Trading de aço baseada nos EUA com escritórios em Boca Raton, FL, São Paulo, SP e 
Fortaleza/CE, tendo agentes baseados em Belo Horizonte/MG, Fortaleza/CE, São Paulo/SP e 
Leiria em Portugal.  

Total de vendas de mais 400,000 toneladas, representando mais de USD 200 milhões em 
contratos.  

Representação do Grupo Anglo-Belga Steelinvest no Brasil, EUA e América Latina  

 

Ago / 2015 – Mar / 2016 – Rhodes Capital M&A Advisors – Fundador e Diretor Geral da 
Rhodes, empresa de serviços de assessoria financeira, de restruturação de empresas e de 
fusões e aquisições 

 

Jun / 1999 – Atual – Sampaio Distribuidora de Aço S/A – Empresa de distribuição e centro de 
serviços em aço, com 200 funcionários e faturamento anual de R$ 296 milhões (2018).  

 Sócio (Jun/1999 – Atual) 

 Diretor Geral (Jan/2015 – Ago/2015) 

 VP e CFO (dez/2009 - dez/2014) 

 Diretor Financeiro - CFO (jun/2006 - nov/2009) 



 

 

 
 

 Gerente Financeiro (mar/2004 - mai/2006) 

 Supervisor Financeiro (set/2002 - fev/2004) 

 Analista de crédito (mar/2001 - ago/2002) 

 Analista de custos (abr/2000 - fev/2001) 

 Trainee (jun/1999 a mar/2000) 

 

 

SET / 06 – Dez / 07 – Eagle Investments – Sócio e gestor do clube de investimentos em 
ações, posteriormente transformado em fundo de investimentos.  

 

Mai / 2003 – Atual – Instituto de Estudos Empresariais – fundado em 1984, baseado em Porto 
Alegre, RS, é responsável pelo desenvolvimento de empreendedores alinhados ao ideal liberal 
e todos os anos organiza o Fórum da Liberdade, reconhecido como o maior fórum de debate 
econômico da América Latina pela revista Forbes.  

 Associado Honorário (Mai/2014 – Atual)  

 Vice-Presidente (Mai/2013 – Abr/2014) 

 Membro do Conselho Fiscal (Mai/2012 – Abr/2013) 

 Membro do Conselho Fiscal (Mai/2008 – Abr/2010) 

 Diretor Financeiro (Mai/2007 – Abr/2008) 


