
GABRIEL DOS ANJOS COSTA 
Brasileiro, solteiro, 20 anos 

+55 11 983534442 
gabriel@gabrielcosta.com.br 

 

OBJETIVO 

 Busco oportunidade de desenvolvimento na área de Administração de Empresas, que me 
permitam colocar em prática os ensinamentos teóricos e que aumentem meu conhecimento.  

FORMAÇÃO 

Jan/17  Insper/ Instituto de Ensino e Pesquisa 
Cursando Administração de Empresas (2000) 

Jan/12 a Dez/16 Colégio Santo Américo – São Paulo/SP 
Conclusão do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio 

Jan/05 a Dez/11 Colégio Visconde de Porto Seguro – São Paulo/SP 
Conclusão do Ensino fundamental 1 e parte do Ensino Fundamental 2 
 

LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO 

Mar/17 a Jul/17 InFinance - célula de finanças para alunos do Insper. - Trainee de M&A 
Fiz parte do núcleo de M&A, em que analisamos possíveis fusões e aquisições no setor de papel 
e celulose. Especificamente aprofundamos a análise de uma possível fusão ou aquisição entre 
as empresas Fibria e Suzano. Concluímos que isso poderia ser benéfico para ambas as empresas 
e simulamos diferentes métodos que o M&A poderia ocorrer. A compra efetivamente 
aconteceu no inicio de 2018, porém com um cenário não previsto, com uma participação muito 
maior do BNDES como financiador da compra da Fibria pela Suzano e não uma fusão como 
havíamos avaliado. 

Fev/13 a Dez/13 Liderança Empresarial – Instituto Loureiro de Desenvolvimento Humano 
Módulo adicional à grade curricular do Ensino Fundamental 2 idealizado e liderado pelo Prof. 
Loureiro, em que eram discutidos princípios básicos de administração e empreendedorismo, 
através de estudos de caso e aulas discursivas.   

Fev/13 - atual Movimento PAX – Mosteiro São Geraldo 
O Pax é um movimento católico sem fins lucrativos que visa levar formação religiosa e apoio 
assistencial para jovens, adultos e a população das comunidades Paraisópolis e Monte Kemel. 
Atuo como participante ativo, tendo trabalhado na organização e sido palestrante em alguns 
Encontros de Jovens com Cristo. Também ajudei em “Gincanas de Natal” e “Dia das Crianças” 
que tem como objetivo arrecadar brinquedos e cestas básicas para a população carente.   

 
IDIOMAS 

 Inglês intermediário – Certificado Cambridge FCE (2011) 
Espanhol básico – 3 anos de Estudo no Colégio Santo Américo – Certificado DELE – B1(2013) 
Alemão básico – 5 anos de estudo no Colégio Porto Seguro 
 

INFORMÁTICA 

 Domínio do Pacote Office, com Excel e VBA básico 
Stata básico 
Arduino básico  
R básico 
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