
Deputado Estadual Sergio Victor - Partido Novo 
Mais liberdade, oportunidade e um ambiente de negócios melhor para São Paulo 
 

 
 
VIDA PESSOAL 
 
Vale-paraibano, 31 anos, empreendedor e entusiasta de tecnologia. 
Casado com a Laila e pai da Júlia.  
Eleito em 2018, Deputado Estadual em SP pelo partido Novo, com 29.909 votos. 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Formado em Economia e Administração de Empresas pela Bellarmine University (Louisville, 
KY-USA) e Master em Marketing pela ESPM-SP. Cursos de liderança de alta performance 
MasterMind e de investimento anjo da AngelClass. 
 
EMPREENDEDORISMO COMO ESTILO DE VIDA 
 
Em 2009, aos 22 anos, começou a empreender com uma franquia do Instituto Embelleze 
em São José dos Campos, escola de cursos profissionalizantes na área da beleza focada 
em pessoas com objetivo de montar seu próprio negócio ou aumentar sua renda. Viu na 
prática o poder que a educação e empreendedorismo tem de mudar a vida das pessoas. 
Com muita dedicação, gestão e foco em resultado, em três anos cresceu e chegou a seis 
empresas. Foram três unidades do Instituto Embelleze, duas unidades da Faculdade 



Anhanguera EAD e LFG e uma barbearia, em localizações diversas no Vale do Paraíba e 
região. Também é sócio-investidor da Zarelli Corretora de Seguros. 
Investe em pequenas empresas de áreas diversas e palestra sobre empreendedorismo na 
prática para universitários e iniciantes. 
 
VOLUNTARIADO  
 
Em 2008, ajudou a implementar dentro da universidade que era aluno, um programa que 
leva estudantes anualmente para Belize, na América Central, a fim de conhecer de perto 
projetos de microcrédito. Em seguida, ficou quatro meses em Malawi, na África, onde 
implementou um projeto independente, com o mesmo foco, em parceria com uma amiga. 
Foram mais de 30 empréstimos com valor médio de US$150,00 e acompanhamento na 
utilização para maximizar seus resultados. 
Hoje, é voluntário e mantenedor de organizações sociais na região do Vale do Paraíba que 
cuidam e educam crianças e adolescentes. Tem a premissa de que só a educação pode 
mudar o mundo, por isso, há algum tempo, foca recursos e esforços nesta área. 
 
ESTREANDO NA POLÍTICA 
 
Até 2018, nunca havia se candidatado a cargos públicos. Em sua campanha, uniu cerca de 
400 voluntários para replicar a mensagem de renovação, corte de privilégios e 
responsabilidade com as mudanças necessárias. Com uma campanha barata, enxuta e 
com grande mobilização voluntária, se elegeu deputado estadual pelo Partido Novo com 
29.909 votos. 
Representa hoje a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra. 
 
ATIVIDADES NA ALESP 
 
Dentre os trabalhos na Assembleia Legislativa, Sergio Victor é presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação e titular na Comissão de Atividades 
Econômicas. 
 
Vai defender políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, o ensino superior e a 
capacitação dos trabalhadores através de parcerias com iniciativas de inovação e 
tecnologia. 
Acredita ainda que com sua experiência como empreendedor, poderá contribuir muito com 
a criação de projetos que fomentem o desenvolvimento de ambientes de inovação, que 
diminuam a burocracia e facilitem o acesso de quem empreende ao crédito. 
 
Como representante da renovação política, é contra os privilégios. Cortou logo na primeira 
semana como parlamentar: carro-oficial, motorista, auxílio-saúde e está atuando apenas 
com 8 assessores dos 32 disponíveis. 
 
CONVICÇÕES 
 

- O indivíduo é o agente de mudança e o único gerador de riqueza. 



 
- Diminuindo o tamanho do Estado, atribuindo a ele apenas as funções essenciais 

(saúde, segurança e educação), o dinheiro dos pagadores de impostos é melhor 
aproveitado e gera oportunidades reais para todos. 

 
- A palavra convence, O EXEMPLO ARRASTA 

 
- Política é com propósito e deve inspirar, envolver e engajar toda sociedade 

 
- Uma sociedade de fato livre, é quando todos têm a oportunidade de chegar lá 

 
 
 
 

www.sergiovictor.com.br 
  
  
Redes sociais: 
  
www.facebook.com/sergiovictorbr 
www.instagram.com.br/sergiovictorbr 
www.twitter.com/sergiovictorbr 
www.linkedin.com/in/sergiovictorbr 
  
Contatos: 
gabinete@sergiovictor.com.br 
(11) 3886-6653 
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