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Nacionalidade: Etiópia 
Data de nascimento: 14-12-1969 
Estado Civil: Casada 
Morada: 35 Portman Square, London, W1H 6LR UK; 6 
Pont Road, Bryanston Johannesburg, SA 

 
 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 

1986-1990 Rhodes College (Memphis, EUA) 

 
- Atribuição de Duplo-Grau. 

 

- Recebeu as mais altas distinções pela graduação em economia e 
cum laude na graduação em Estudos Internacionais 

 - Recebeu distinção Summa Cum Laude por tese sénior. 

 
- Eleita presidente da Economics Honor Society e membro da 
International Studies Honor Society. 

 - Designada editora do Economics Journal 

 
- Eleita Presidente do Investment Group, um fundo de gestão 
estudantil 

 
- Recebeu os prémios Sophomore Woman of the Year award e 
Ralph C. Hon Leadership award. 

 - Eleita membro de duas sociedades honoríficas de liderança 

 - Designada membro do Conselho de Trustees da faculdade 

 
- Eleita representante da classe estudantil e designada Presidente 
do New York area Alumni Club. 

  
1994-1996 Harvard University Graduate School of Business 

Administration (Boston, EUA) 

 - Candidata a MBA, Junho 1996. 

 
- Lider da equipa de projeto da Volunteer Consulting Organization, 
cliente: National 

 
- Foundation for Teaching Entrepreneurship. Eleita representante 
da seção de carreiras dos estudantes 

 - Membro da equipa de projeto da European Business Conference. 

 - Membro do Finance Club e do Venture Capital Club. 

 
 
ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 
1990-1994  Citicorp Securities, Inc. (Nova Iorque, EUA) 
 Mercado de capitais: Associada 

 
- Nomeação especial para a equipa principal de seis profissionais 
que estruturaram investment grade, valores mobiliários 



 

 

negociáveis de um fundo de $ 1000 000 000 noninvestment 
grade, conexos com a indústria da aviação, ativos financeiros. 

 

- Co-desenhou e construiu modelos financeiros aprofundados 
para avaliação de cada classe de cash-flow. Analisou e 
desenvolveu um método de mensuração da volatilidade do 
retorno e correlação com outros instrumentos financeiros. 
Persuadiu uma agência de rating a atribuir o rating de 
investment grade a uma larga parte do fundo. 

 
- Comercializou parte de fundo non-investment grade para 
clientes finais e hedge funds 

 

- Identificou aspetos críticos do interesse de investidores, 
desenvolveu soluções alternativas, selecionou a melhor 
alternativa e convenceu os investidores e sua equipa do mérito 
da seleção 

 

- Investigou, analisou comparativamente aspetos legais, fiscais, 
contabilísticos e de restrições de investimento em diversas 
jurisdições para desenvolvimento de uma solução ótima de 
estrutura de fundo de investimento. Persuadiu a administração 
sénior a subscrever $ 1 000 000 000 

 

- Executou processos de due diligence e procedeu a avaliação 
independente de instrumentos de dívida e capitais subscritos pelo 
fundo 

  

 Corporate Finance e Reestruturação: Associada 

 

- Realizou análise detalhada de sociedades abertas e fechadas na 
indústria de transporte aéreo dos Estado Unidos, Canadá, 
América Latina e África. Supervisionou modelos financeiros 
executados por novos analistas. 

 
- Identificou riscos e oportunidades para a gestão estratégica e 
gestão da exposição. 

 

- Desenvolveu e apresentou alternativas a clientes potenciais. 
Comercializou serviços de investimento financeiro. Estabeleceu e 
manteve relações com clientes. 

 

- Liderou a negociação com a gestão de topo de dois clientes 
(USA e Canadá) que se apresentaram à insolvência. Analisou 
alternativas legais e financeiras, convenceu a gestão do plano de 
ação apropriado. Estabeleceu novos termos e condições de 
financiamento, incluindo a negociação das cláusulas 
contratuais.-Geriu um sindicato bancário e outros credores 
asiáticos. 

  

 Projetos Especiais: Transactor Júnior 

 
- Executou operação de desinvestimento de uma subsidiária de 
leasing de um cliente. 

 

- Executou a compra por instituição bancária de um portfolio de 
aviões. Conduziu processos de due diligence, negociação, 
estruturação, documentação e determinação de preço 

 

- Elaborou análise alargada, desenvolveu e comercializou 
produtos financeiros orientados para a eficiência fiscal e 
contabilística para a Fortune 500. Preparou produtos financeiros 
fiscalmente eficientes. 



 

 

  
1995-1996 McKinsey & Company, Inc. (Londres, RU) 
 Associada Estratégia de Negócio 

 

- Membro da equipa que explorou a estratégia de diversificação 
para a maior cadeia alimentar inglesa. Desenhou a análise 
económica de mercados potenciais. Elaborou e apresentou 
trabalhos a clientes seniores. 

 

- Avaliou a adaptação produto/mercado para a maior rede de 
retalho de vestuário no Reino Unido. Efetuou estudos de 
mercado, analisou operações de lojas e identificou fatores de 
sucesso. 

  
1996-2000 New Africa Opportunity Fund, LLP (Joanesburgo, África do 

Sul) (redenominado Zeypher Opportunity Fund, LLP) 
 Sócia 

 

OPIC-fundo participado por capital privado focado na realização 
e investimentos na Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) 

 - Sócia fundadora 

 
- Responsável pela identificação, análise e seleção de 
investimentos nos países do norte da SADC 

 

- Revisão e seleção de investimentos num largo espetro de 
indústrias com primazia nas telecomunicações, media, 
instituições financeiras e setores de produtos de largo consumo 

 

- Comercialização do Fundo a investidores em $120 milhões para 
investidores US; emissão de $40 milhões de capital para 
sustentar uma garantia de $80 milhões da OPIC 

 
- Abertura de um escritório regional no Quénia para suporte das 
atividades 

 

- Prestação de suporte a várias empresas do portfolio como 
membro do Conselho de Administração e na gestão de atividades 
de levantamento de fundos, identificando parceiros estratégicos 
e recrutando talentos. 

  
2000-2007 Celtel International BV/Zain (Londres, RU) 
2001 Diretora de Comércio Móvel e Desenvolvimento de Novos 

produtos 

 
- Desenvolvimento da estratégia de negócios de comércio móvel 
e gestão das operações e implementação de serviços 

 
- Implementação de serviços de pagamento com 30% de 
acréscimo de enterprise value na organização 

 
- Gestão de diligências para colocação de private equity durante 
2000-1º trimestre 

 - Implementou na Celtel a primeira operação Africana de 
pagamento via mobile. 

 
- Participou no desenhou do plano global de implementação da 
expansão panafricana 

  
2003 Diretora de Desenvolvimento de Negócio e de Fusões e 

Aquisições 



 

 

 
Membro da equipa de gestão executiva reportando ao Conselho 
de Administração 

 
- Participação na definição da estratégia e acompanhamento da 
performance como membro da equipa executiva 

 
- Desempenho de funções nos Conselhos de Administração das 
subsidiárias no apoio em geral ao governo corporativo 

 
- Responsável pela identificação e aquisição de negócios em 
novos países 

 

- Responsável pela identificação de novas linhas de negócio e 
novas áreas de crescimentos nos países onde já existiam 
operações 

 
- Liderança de negociações, análise e desenvolvimento de 
relações para a entrada em novas áreas de expansão 

  
2005 Diretora de Estratégia e Desenvolvimento 

 
 Membro da equipa de gestão executiva reportando ao Conselho 
de Administração 

 
- Manteve as responsabilidades anteriores para além de assumir 
a supervisão da estratégia e comunicações 

 

- Realizou diversas aquisições e investimentos em empresas de 
telecomunicações em África, incluindo $1,200 000 000 na 
Nigéria, $100 milhões em Madagáscar, $250 milhões no Quénia, 
$40 milhões na Tanzânia 

 
- Liderou a venda da Celtel à MTC com um resultado para os 
acionistas de $3, 400 000 000 

  
2007 Consultora Sénior do Grupo 

 

Promover o aconselhamento e apoio ao desenvolvimento 
empresarial. Integrou diversos órgãos representando várias 
empresas, incluindo: 

 
-> Celtel Quénia, Administradora, Presidência, Comissão de 
Auditoria 

 -> Celtel Gana, Consultora 

 -> Celtel Nigéria, Administradora, Comissão de Auditoria 

  
2007 Satya Capital, Joanesburgo (AS) / Londres (RU) 
 Presente: Diretora Fundadora, Sócia Gerente 

 
Grupo de Investimento focado em oportunidades de capital 
privado em África 

 

- Negócio consolidado com responsabilidade num conjunto 
alargado de atividades, tais como componente legal, office set-
up, recrutamento de outros parceiros e investidores institucionais 

 
- Definição de estratégia de investimento, recrutamento de 
administradores, consultores do setor e investidores 

 
- Emissão de um Seed Fund de $200 milhões e planeamento de 
emissão adicional de $400-600 milhões 

 
IDIOMAS 
Bilingue em Amárico e Inglês. Proficiente em Francês. Espanhol elementar. 
 



 

 

INTERESSES E LAZER 
Educada na Etiópia, Suíça e América. Viajou largamente por África, Europa Ocidental 
e América do Norte. Trabalhou em períodos de verão em Nova Iorque e Paris. 


