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FORMAÇÃO ACADÊMICA
CORNELL UNIVERSITY, Ithaca, NY, EUA
Doutorado em Economia Aplicada
Tese: “Essays on International Trade: Subsidies, Tariffs and the WTO”

Agosto de 2014

GEORGETOWN UNIVERSITY, Washington, DC, EUA
Mestrado em Relações Internacionais
Concentração: Comércio e Finanças Internacionais

Maio de 2002

STANFORD UNIVERSITY, Stanford, CA, EUA
Mestrado em Estudos Latino-americanos
Concentração: Integração Regional

Junho de 2000

CLAREMONT MCKENNA COLLEGE, Claremont, CA, EUA
Graduação em Relações Internacionais
Bolsa de estudos da Comissão Fulbright/IIE, McKenna Scholar, Prêmio de Melhor Tese

Maio de 1999

UNIVERSITÉ DE PARIS IV - SORBONNE, Paris, França
Intercâmbio universitário

Primavera de 1998

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
CORNELL UNIVERSITY
Pesquisador, Professor Assistente e Fellow, Ithaca, NY, EUA
Agosto 2006-Agosto 2014
 Liderei pesquisas econômicas sobre comércio internacional, desenvolvimento, agricultura e
biocombustíveis.
 Lecionei matérias relacionadas a comércio e finanças internacionais, estratégia e gestão, desenvolvimento
humano e economia ambiental e dos recursos naturais.
INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE & SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICSTD)
Consultor, Genebra, Suíça
Agosto-Novembro 2009
 Desenvolvi um modelo econométrico para estimar os potenciais impactos de reformas de políticas públicas
sobre o mercado internacional do algodão.
 Publiquei um estudo detalhado, assim como notas técnicas e sumários executivos, que receberam ampla
cobertura na mídia nacional e internacional.
 Apresentei os resultados da pesquisa a diplomatas de países em desenvolvimento em reuniões de
negociadores seniores da Organização Mundial do Comércio (OMC).
BANCO MUNDIAL
Consultor, Washington, DC, EUA
Fevereiro-Março 2007; Junho-Agosto 2008
 Produzi um estudo sobre a aplicação de impostos de exportação sobre produtos agrícolas. Extraí lições de
experiências passadas nos mais diversos países e forneci orientações para a reformulação de políticas
públicas, com atenção especial para o caso da Argentina.
 Colaborei com um grupo de economistas da Universidade de Cornell na elaboração de relatórios técnicos
sobre quotas tarifárias, salvaguardas especiais e produtos sensíveis no âmbito das negociações agrícolas
da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC).

INSTITUTO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS (ICONE)
Diretor de Projetos, São Paulo, SP
Maio 2003-Agosto 2006
 Aconselhei líderes dos setores público e privados sobre questões relacionadas ao comércio e à agricultura.
 Orientei uma equipe de dez pesquisadores na condução de pesquisa econômica e análise de políticas.
 Produzi numerosos estudos, relatórios e notas técnicas e os apresentei em eventos internacionais.
 Conduzi análises quantitativas detalhadas para as principais commodities do agronegócio nacional.
 Coordenei parcerias com instituições nacionais e internacionais.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA (FAO)
Consultor, Roma, Itália
Novembro 2005-Janeiro 2006
 Avaliei o grau de flexibilidade que as regras multilaterais de comércio conferem aos países em
desenvolvimento na implementação de políticas de apoio à agricultura e identifiquei formas como novas
disciplinas poderiam ser desenhadas para promover a adoção de políticas adequadas.
 Discuti resultados em reunião de expertos internacionais e publiquei o estudo em livro editado pela FAO.
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS (OCDE)
Consultor, Paris, França
Outubro-Novembro 2004
 Colaborei na elaboração da primeira edição da publicação “Análise das Políticas Agrícolas do Brasil”.
 Produzi estudo sobre a política comercial brasileira e as barreiras sofridas pelas exportações nacionais.
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)
Pesquisador, Escritório de Avaliação e Fiscalização, Washington, DC, EUA
Agosto 2001-Maio 2003
 Avaliei os programas de investimento do BID em três países (Brasil, Honduras e Nicarágua) e dois
setores (tecnologias da informação e comunicação e preparo e prevenção de desastres naturais).
 Examinei a relevância, performance e resultados das estratégias e investimentos do BID.
GEORGETOWN UNIVERSITY
Coordenador, Programa de Estudos Brasileiros, Washington, DC, EUA
Setembro 2000-Julho 2001
 Forneci apoio administrativo e técnico na criação e coordenação do programa.
 Participei em projetos de pesquisa relacionados ao impacto da legislação agrícola norte-americana sobre
as exportações brasileiras, com atenção especial para o setor sucroalcooleiro.
CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Estagiário, Gabinete do Deputado Richard Pombo, Washington, DC, EUA
Junho-Agosto 1999
 Pesquisei questões referentes a projetos de lei nas áreas de relações internacionais e agricultura.
 Monitorei reuniões de congressistas e audiências de especialistas.
 Respondi consultas de eleitores e redigi correspondência.
HABILIDADES
Idiomas:

Fluente em português, inglês, espanhol e francês. Proficiente em italiano.

Informática:

Proficiente em Stata, Matlab e Microsoft Office.

Comunicação escrita: Autor de 25 artigos em revistas acadêmicas, livros e periódicos.
Comunicação oral:

Palestrante em mais de 30 conferências e seminários em instituições nacionais e
internacionais de renome, incluindo o Congresso Nacional, a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP), a Organização Mundial do Comércio (OMC), a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Real Instituto de Relações
Internacionais (Chatham House).

Adaptabilidade:

Vivi em três continentes e trabalhei em mais de 20 países.

