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Status: Solteiro, sem filhos 
Nacionalidade: Venezuelana, parte do Mercosur 
 

 
Educação  
 
New York University (NYU), Nueva York, NY 2007 - 2009  
Mestrado em Ciências do Esporte (especialização em Finanças e Desenvolvimento)  
 
Boston University School of Law, Boston, MA 2005 - 2006  
Mestrado em Direito Americano (especialização em Prática de Negócios Internacionais)  
 
Universidade Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela 2000-2005  
Advocacia  
 

 
Experiência  
 
Telefonica Venezolana       2012- Presente 
Coordenador de Patrocínio 
 

 Parte da divisão de patrocinios e social media dentro da VP marketing do maior provedor 

de comunicações móveis privado da Venezuela, ajudando a projetar e implementar uma 

nova estratégia de marketing esportivo. 

 Supervisionar todos os patrocínios esportivos e planos de ativação para todos os negócios 

da Telefónica na Venezuela 

 Analizar possíveis propriedades esportivas que aumentam a presença da Telefonica em 

esportes da Venezuela e realizar projetos individuais e em equipe para identificar 

oportunidades de negocios. 

 Trabalhar com outras divisões da Telefonica na Venezuela e na América Latina para 

colaborar em diferentes projetos relacionados a patrocínios  

 Manter o controle de todas as despesas da divisão 

 

Nota:. Selecionado entre muitos candidatos para representar Telefónica em One Young World 

Forum, a ser realizada em Dublin, Irlanda, em Outubro de 2014 é de um fórum econômico ao mais 

alto nível para os jovens identificados como potenciais líderes do futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kansas City Wizards (MLS), Kansas City, MO     2010 – 2010  
Executivo de Conta  

 Integrei uma estratégia de divulgação para o consumidor de futebol adaptada ao 
segmento Hispano com a finalidade de manter um crescimento sustentável e atingir a 
torcida mais variada. Construi relações eficazes e prósperas com a base atual de clientes 
para garantir a repetição contínua de negócios e a aquisição de novos clientes.  

 

 Devido  a excelente relação com meus superiores estou autorizado a buscar ativamente 
jogadores para as categorias inferiores e para as de primeira divisão. Forneço assessoria 
e ajuda ao pessoal técnico na apresentação de ofertas, negociação de transferências, 
bem como ajuda a novos talentos na sua adaptação à vida como atleta profissional nos 
Estados Unidos.  

 
IMG, Nueva York, NY         2009 – 2009  
Coordenador de Conta, Divisão de Consultoria  

 Assessorei o grupo encarregado de intermediar o patrocínio da Kia Motors com a NBA, a 
maior liga de basquetebol a nível mundial. Proporcionei a preparação de um relatório 
semanal do estado geral da conta e ajudei na renovação do contrato de associação.  

 

 Desenhei para o Departamento de Consultoria de patrocinadores de Jogos Olímpicos e 
Copas do Mundo um projeto especial sobre empresas no Brasil e as estratégias a serem 
tomadas.  

 
 
Peter E. Greenberg & Associates, Agentes de Béisbol, New York, NY  2008–2009  
Assistência a Clientes – Estágio  

 Revisava e organizava documentos pertencentes ao cliente, de artigos de imprensa a 
documentos bancários, incluindo contratos. Redatava cartas e outras correspondências 
dirigidas às diferentes equipes e à Liga.  

 

 Realizei análises da base de dados para ajudar a preparar os clientes no processo de 
arbitragem salarial.  

 
Michael Faillace & Associates PC, Nueva York, NY     2006 – 2007  
Advogado Jr.  

 Redatava todo tipo de documentos legais, de demandas e respostas, a transações e 
recursos de apelações.  

 

 Apresentava um programa semanal na televisão apresentado na Costa Este dos Estados 
Unidos respondendo ao vivo a perguntas legais da audiencia. 

 
Escritório Jurídico Arenas Machado y Asociados    2003 - 2005, 2010-2011  
Consultor  

 Livre Exercício da profissão. Preparação de documentos para litígios civis e comerciais 
perante autoridades locais. Realização de trâmites de natureza comercial perante 
registros, tabeliões e outros corpos administrativos.  

 

 Desenhar, apresentar e participar da execução de projetos de assessoria legal a pessoas 
naturais e jurídicas.  

 
IDIOMAS  

Inglês fluente, Espanhol idioma materno, Italiano Intermediário e Português Básico (estudando atualmente) 


