MARCELO DE MIRANDA CASTRO
São Paulo / SP - Brasil
Data de Nascimento: 13 / 08 / 1971.
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileira.
Telefones: (5511) 3262-5335 / (5511) 3532-1090 e Celular (5511) 8415-0333.
E-mail: marcelo@mmc-consulting.com / mm.castro@globo.com / mmc.consulting@globo.com
Site: www.mmc-consulting.com
_________________________________________________________________________________________________________

Formação Acadêmica:
Universidade de São Paulo (USP)
MBA em Finanças Empresariais – FIA/FEA (2002-2003) – São Paulo - Brasil

Universidade Federal do Rio de Janeiro ( UFRJ )
Bacharel em Ciências Econômicas ( 1989-1992 ) - Rio de Janeiro - Brasil.

Colégio-Curso Van Gogh
2o Grau c/ Técnico em Processamento de Dados ( 1986-1988 ) - Rio de Janeiro - Brasil.

Formação Complementar:
General Securities Representative Examination ( Series 7 ) - New York - USA
Aprovado com grau 85% na prova aplicada pela NYSE e NASD para obtenção de registro para
operar no mercado americano ( Junho / 95 ).

Experiência Profissional:
MMC Consulting Ltda. (São Paulo – Brasil)

Sócio-Administrador e Economista -Chefe

Fev/05 – Atual.

Fundador e administrador da MMC Consulting, empresa de consultoria e
assessoria financeira, sendo o responsável pela originação, montagem e distribuição de
operações estruturadas de financiamentos, garantias e de descontos de recebíveis locais e
internacionais, além de operações estruturadas de crédito e de fusões e aquisições no
mercado doméstico e para empresas e instituições financeiras no Brasil e exterior,
incluindo a preparação de relatórios financeiros e apresentações de empresas, bem como
de toda a parte documental e contratual das operações, além de todo o suporte no
processo negocial entre as empresas e as instituições financeiras, seguradoras e demais
partes envolvidas nas operações estruturadas.

BS S/A - Banco de Investimentos (São Paulo - Brasil)
Divisão Internacional – Head of International Structured Finance Ago/04 –Fev/05.
Responsável por toda a área de originação, montagem e distribuição de operações
estruturadas internacionais para clientes e empresas brasileiras (Pré-Pagamentos de
Exportações, Empréstimos Sindicalizados, Securitização de Recebíveis Externos, etc.),
assim como para o banco (toda a montagem de Programas de Trade Notes e Euronotes
do banco no exterior), incluindo a preparação de “due-dilligence” e toda a parte
documental (“offering circular” e “Information memorandum”) em conjunto com
advogados no exterior e no Brasil e também responsável pelo contato com agências de
Rating no exterior para auferir notas de risco aos Programas do banco e de empresas.
Divisão Internacional – Superintendente Américas
Dez/03– Ago/04.
Responsável por todas as atividades do banco na área de comércio exterior
relativamente ao relacionamento com bancos correspondentes na região das Américas
(do Norte e Latina), e no fechamento de operações de Trade Finance do banco,
coordenando equipe de gerentes seniores das Américas nas operações internacionais
envolvendo os bancos e empresas nessa região, bem como no suporte à área comercial no
que tange os contatos com empresas clientes de comercio exterior do banco, além de
representar o banco em eventos bancários (IDB, FELABAN, IMF, CLACE, etc) no
exterior e no Brasil.

Divisão Internacional – Gerente Sênior

Jan/99 – Dez/03.

Atuação na área de comércio exterior (“Trade Finance”) e operações de câmbio
em geral, participando desde a prospecção e montagem até a liquidação das mesmas.
Coordenação do relacionamento com bancos correspondentes e suporte à área comercial
em visitas e contatos com as empresas clientes, além de atuar como representante do
banco em eventos bancários internacionais e no Brasil.

Banco BBM Investimentos S.A.(Rio de Janeiro e São Paulo -Brasil/ New York-USA)
Divisão Internacional - Gerente de Operações
Julho / 94 - Dezembro/98.
Responsável pelo relacionamento com bancos na área internacional tanto para
operações de “capital markets” como de “trade finance”. Estruturação, distribuição e
“trading” de papéis de renda-fixa e de comércio exterior, além da distribuição de fundos
“off-shore”, inclusive atuando na “Broker Dealer” do banco em NY (BBM Securities
Inc.) ao longo do ano de 1995. Participação como representante do banco em eventos
internacionais (Reuniões do BID, FMI e FELABAN, etc.).

Divisão Internacional - Analista Financeiro Senior
Janeiro / 93 - Julho / 94.
Responsável pela negociação, fechamento e liquidação de operações de “trade
finance”(cartas de crédito, financiamentos de exportações e importações e etc.), além de
todas as demais operações realizadas na área, incluindo ainda a montagem,
estabelecimento e gerenciamento da subsidiária e da “full-branch” do banco no exterior.

Estágio:
Banco BBM Investimentos S.A. ( Rio de Janeiro - Brasil )
Gerência Geral de Operações Internacionais - Estagiário
Nov. / 91 - Janeiro /
93.
Controle do “cash-flow” internacional consolidado do grupo financeiro e de todas
as demais operações internacionais do banco.

Idiomas:
Inglês: Fluente ( leitura, escrita e conversação ).
Espanhol: Fluente ( leitura, escrita e conversação ).

Cursos e Certificados :
Saint Paul Institute of Finance (Conv. Doc. FEA /USP)
Curso de Análise de Crédito e Avaliação de Empresas, em Maio de 2004.
Fórum Europeu 2003 – EUROCÂMARAS (São Paulo – Brasil)
Seminário sobre “Desenvolvimento de Negócios Corporativos” , em Novembro de 2003.
Institute of International Research – IIR-USA ( New York - USA )
Curso de “ Structured Finance & Fixed Income” , em Setembro de 2003.
IBCB/FEBRABAN – Instituto Brasileiro de Ciência Bancária ( São Paulo – Brasil )
Curso de “Capitais Estrangeiros - Ingresso e Remessa”, em Agosto de 2002.
IIC (International Investment Corporation) / IFC (BID–World Bank)-(Miami-USA)
Competitive Advantage (Enviromental Management in the Financial Sector), em Julho de
2001.
FOREX – ( São Paulo – Brasil )
Seminário/Curso de BNDES Pré e Pós Embarque / Finame, em Outubro de 2000.

Capital Market Conference ( Essen - Alemanha )
Conferência/Curso promovida pelo “Hypothekenbank”, em Maio de 1999.
BankBoston - Training Center ( Boston - USA )
“Global Financial Institutions course ” , em Setembro de 1997.
Institute of International Research ( São Paulo - Brasil )
Curso de “ Corporate Finance’ 96/97 ” , em Outubro de 1996.
STC - Securities Training Corporation ( New York - USA )
“ Series 7 - Training Program ” , em Junho de 1995.
Euromoney - Institute of Finance ( São Paulo - Brasil )
Curso de “ International Capital Markets ” , em Setembro de 1994.
Euromoney - Institute of Financial Law ( Buenos Aires - Argentina )
Curso de “ Asset Securitization ” , em Junho de 1994.
Euroclear Operations Center ( Buenos Aires - Argentina )
Seminário de “ Advanced Settlement ” , em Março de 1994.
ANDIMA - Assoc. Nac. das Inst. do Mercado Aberto ( Rio de Janeiro - Brasil )
Curso de Captação de Recursos no Mercado Internacional , em Março de 1994.
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