Cristoforo Colombo

Avenida Aragón 346 casa 1 Valencia 46025-000 Espanha
ccolombo@gmail.com (particular)
ccolombo@descubramerica.it (empresa)
(34-58) 123-4567 celular Espanha
(39-010) 3456-7890 celular Itália
B.Sc. Oceanografia, 1473 Università di Pavia – Pavia, Lombardia
Especialização em Navegação Marítima, 1477 Escola de Sagres – Sagres, Portugal
Línguas: Italiano nativo, espanhol excelente, português muito bom.
Objetivo: Liderar expedição marítima
PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES: desenvolvimento de negócios; prospecção de
patrocínios; gestão de pessoas, comandando equipes multiculturais; resolução de
problemas (inclusive naufrágios e piratas); habilidade em reportar para reis e rainhas
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Descubra a América
Valencia e Genova
Maio 1480- atual
• Fundador e Sócio-Gerente
Fundou em maio de 1480 a Descubra a América (www.descubramerica.org )
organização sem fins lucrativos para organizar e executar uma expedição marítima
partindo de Cádiz em direção ao Oeste com dois objetivos mutuamente exclusivos:
• Descobrir a ilha ou continente que (supõe-se) existe lá, ou
• Descobrir uma rota para o Oriente que circum-navegue o globo, reduzindo os
atuais níveis inaceitáveis de risco da rota terrestre inaugurada pelo veneziano
Marco Polo

A empresa foi fundada em Gênova em maio de 1480, mas ano passado (1479)
mudou-se para Valencia na Espanha para ficar mais próxima da sua mais provável
fonte de patrocínio, a Rainha Isabel de Castela, recém-instalada em Granada.
Tem seis subordinados dos quais dois reportes diretos.
Relata as seguintes realizações:
• Em setembro de 1479, assinou acordo de “joint-venture” com o navegador,
geógrafo e cosmógrafo florentino Américo Vespucci, personagem
fundamental para o sucesso da viagem e provável item crítico para obtenção
de patrocínio;
• A partir março de 1489, tem um Business Plan detalhado para a expedição,
que vem apresentando a diversos potenciais patrocinadores, na Espanha, em
Portugal e em Veneza.
Outros
Credenciado como Capitão, pela Capitania dos Portos de Cádiz
Tipo MBTI: ENTJ
Intelectual: pensamento estratégico, intuitivo, bom julgamento, mas gostaria de
lidar melhor com ambiguidade
Motivacional: empreendedor, iniciativa, gosta de ser desafiado, mas gostaria de ser
mais orientado a resultados
Interpessoal: assertivo, diplomático, persuasivo, mas gostaria de ser mais adaptável
Idade 39, nascido 26 out 1451 em Genova, Itália
Cidadão Genovês
Casado com Filipa Moniz (cidadã portuguesa).
2 filhos Diogo (18) e Fernando (16).
Nas horas vagas, gosta de velejar e de estudar astronomia e cartografia.

