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• Suíço, visto de residente permanente, fluente em português.
• Diploma e PhD em Engenharia Mecânica pela ETH Zurich.
• Amplo conhecimento técnico na área de energia, especialmente renovável.
• Vivência  com  elaboração,  execução  e  gerenciamento  de  projetos  de  P&D/Inovação

acadêmicos, na interface com o setor privado e start-up. 
• Buscando oportunidades em P&D e Inovação, Consultoria, Engenharia de Projeto ou afins.

Experiência Profissional

Universidade de São Paulo, FZEA, Pirassununga, SP, Brasil.

Pesquisador Pós-Doutorando, Dep. de Engenharia de Biossistemas (07/2014 – 02/2019)

• Atividades relacionadas à construção de duas usinas de demonstração de energia solar
concentrada no âmbito de projetos BNDES-FUNTEC, P&D ANEEL e União Europeia.

• Substituto do Coordenador de Projeto, supervisão de 4 engenheiros de projeto.

• Gerenciamento  da  área  de  projeto  relacionada  à  colaboração  com  parceiros  e
fornecedores internacionais.

Sunbiotec (Solar Biofuel Technology) AG, Zurique, Suíça.

Cofundador e Responsável de Operações e Tecnologia (01/2012 – 05/2018)

• Spin-off da ETH Zurich.

• Desenvolvimento e comercialização de tecnologia de gaseificação solar no Brasil. 

• Operação da empresa, elaboração de estudos de viabilidade, business cases e propostas
para apresentação a investidores e agências de fomento.

• Atividade a tempo parcial.

ETH Zurich, Institute of Energy Technology, Zurique, Suíça.

Pesquisador Associado (10/2010 – 04/2014)

• Modelagem numérica e estudos de viabilidade técnica e econômica para tecnologias de
gaseificação solar térmica de biomassa. 

• Gerente de projeto de instalação de demonstração para tecnologias fotovoltaicas para um
parceiro industrial.

• Aquisição sucedida de fundos para a continuação de ambas as linhas de pesquisa.

Pesquisador Doutorando (12/2006 – 09/2010)

• Organização e execução de tarefas de modelagem e campanhas experimentais em um
projeto da União Europeia.

Assistente de Pesquisa (07/2006 – 09/2006)

Colenco Power Engineering AG, Baden, Suíça.

Estagiário (10/2004 – 02/2005)

• Assistente da gerência em projetos de consultoria para usinas termelétricas.

Formação

ETH Zurich, Zurique, Suíça.

Dr. sc., Institute of Energy Technology (12/2006 – 10/2010)

• Tese  de  doutorado  na  Professorship  of  Renewable  Energy  Carriers:  Solar  thermal
cracking of natural gas—experimentation, modeling, and scale-up.

ETH Zurich, Zurique, Suíça.

Engenheiro Mecânico, MSc (10/2001 – 10/2006)

• Diploma em Engenharia Mecânica (Dipl. Masch.-Ing. - equivalente ao mestrado).
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Outras atividades

MTP Mig-Tig-Plasma AG, Volketswil, Suíça.

Presidente do Conselho de Administração (01/2017 – presente)

ETH Zurich Alumni Chapter São Paulo, São Paulo, Brasil.

Cofundador, Copresidente (04/2014 – presente)


