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Objetivo:  Assento em Conselho de Administração ou Consultivo e Conselho Fiscal 
 

 

Formação Acadêmica e Outros Cursos 
 

Pós-Graduação em Marketing – ESPM 1996-1998 
Graduação em Administração de Empresas - FEA/USP 1987-1990 
Graduação em Tradução e Interpretação/Letras-Inglês – Faculdade Ibero-Americana 1987-1990 
 
Coautora e docente do curso CFO Estrategista – Insper –São Paulo 
Implantação das Melhores Práticas de Governança Corporativa – IBGC – São Paulo 
Controladoria Internacional – GVpec – EAESP/FGV – São Paulo 

 
desde 2015 

2010 
2006 

Finanças Corporativas – Fundação Dom Cabral – in company – São Paulo 2005 
Gestão de Marketing – Business School São Paulo – São Paulo 2002 
 
 
 

Experiência Profissional 
 

DATAPREV DESDE 26/JULHO/2018 
Membro independente do Conselho de Administração 
 
GRUPO OMNI DESDE MAIO 2018 
Membro do Conselho Consultivo 
 
CSU CARDSYSTEM ABRIL 2016 - ABRIL 2017 
Membro do Conselho Fiscal 
 
CONDERE ESTRATÉGIA E M&A DESDE ABRIL 2013 
Sócia-diretora especializada em Estratégia de Negócios, Fusões e Aquisições 

Somos uma boutique de advisory com DNA executivo, com R$ 5 bilhões de ativos sob aconselhamento. 
Desde 2006, incorporamos o significado do nosso nome (Condere, do latim, fazer acontecer, produzir 
efeito, ter resultado) à forma de conceber estratégias para nossos clientes e conduzir a sua execução, 
por meio de crescimento orgânico sustentável, ou via aquisições, fusões ou vendas estratégicas. 
 
RELAÇÕES COM INVESTIDORES, ASSESSORIA DE IMPRENSA E M&A  

 
MAIO 2006 – MARÇO 2013 

Posição de Diretoria exercida em 4 empresas, descritas a seguir: 

Reporte ao CEO. Diretoria executiva/estatutária responsável pelo relacionamento com o mercado de 
capitais (renda fixa e variável), integrado com assessoria de imprensa. Responde pela documentação a 
ser enviada periodicamente à CVM/BOVESPA, releases de resultados, relatórios anuais, road-shows 
locais e internacionais e eventos corporativos envolvendo investidores institucionais, analistas e pessoas 
físicas. Para fomentar um maior desenvolvimento corporativo, foi responsável por melhorias no modelo 
de gestão, governança corporativa e pela execução da estratégia de fusões e aquisições. 

CSU CardSystem S/A       Dezembro 2010 – Março 2013 
à Viabilizei, por vivência em outras indústrias, a obtenção do incentivo fiscal regulado pela Lei 11.196/05, que 

fomenta empresas a desenvolverem atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. A 
elegibilidade da CSU foi confirmada, em relatório expedido em dezembro de 2012 pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – MCTI, auferindo um benefício de R$ 0,9 milhão no ano, podendo seguir como 
participante do programa nos anos subsequentes.  

Bematech S/A        Novembro 2009 – Dezembro 2010 
à Representei a companhia no processo seletivo que culminou com a admissão da Bematech ao Círculo de 

Companhias da Mesa Redonda Latino-Americana de Governança Corporativa, criado pelo IFC, pela OECD e 
pelo Fórum Global de Governança Corporativa. O Círculo reúne um grupo de empresas reconhecidas por 
adotar melhores práticas de governança corporativa e permite aos integrantes compartilhar suas experiências 
entre si e com o mercado em geral. A efetividade do relacionamento da companhia com os investidores foi 
um dos quesitos fundamentais na avaliação feita pelo Círculo para a admissão dos novos membros. 



Bertin S/A (incorporada pela JBS S/A)    Outubro 2008 – Novembro 2009  

à Participei, de forma intensa, de um programa de gestão de crise, em parceria com a equipe de comunicação 
corporativa, dentro de um ano crítico para o setor, com vários players em dificuldades financeiras, restrição de 
acesso a crédito para capital de giro, e, principalmente, reações do mercado aos impactos sócio-ambientais 
da pecuária no bioma amazônico. Com a intensificação da comunicação com o mercado financeiro, de 
forma clara e transparente, foi possível recuperar o preço dos bonds emitidos pela Bertin, do piso de 25% do par 
para algo próximo a 90%, quando foi anunciada a unificação das operações da Bertin com JBS, que fechou o 
gap de preço para 100%. 

Datasul S/A (incorporada pela Totvs S/A)    Maio 2006 – Outubro 2008  

à Com minha experiência em finanças enriquecida por alguns anos de marketing, acreditei que poderia me 
diferenciar em relações com investidores. Como reconhecimento, fui indicada, entre os cinco finalistas, ao 
prêmio de melhor executivo de relações com investidores de empresas small & mid cap no IR Magazine Awards 
ao mesmo tempo em que o programa de relações com investidores implementado na Datasul foi finalista, por 
duas vezes consecutivas, no grand prix de melhor programa.  

 
WHIRLPOOL S.A. 

 
MAIO 2004 – MARÇO 2006 

Gerência de Grupos de Produtos 

Reporte à Diretoria de Marketing Brastemp/Consul. Responsável pelo desenvolvimento do Plano 
Estratégico de Negócio das categorias Lavanderia, Cocção e Microondas, com faturamento 
aproximado de R$ 500 milhões, liderando o planejamento de trade market e vendas. Responsável pela 
lucratividade e gestão do portfolio de produtos (atual e futuro), além da definição de posicionamento 
de preços e das metas de distribuição. Elaboração e implementação dos planos de promoções e de 
comunicação. Gerenciamento de equipe de cinco profissionais. 

à Liderei projeto multifuncional (Branding) para encontrar o DNA da marca Consul, definir nova linguagem 
visual com alinhamento em todos os pontos de contato, diferenciando da concorrência e colaborando com 
o aumento dos índices de lealdade do consumidor. 

 
CLARO TELECOM 

 
1998 – MAIO 2004 

Gerência de Planejamento, Preços e Mercados  

Reporte à Vice-Presidência de Marketing com equipe de nove profissionais. Responsabilidade pelas 
áreas de Planejamento, Preços, Inteligência Competitiva e Orçamento (R$ 60 milhões). Envolvimento 
direto na definição e aprovação das iniciativas e investimentos de Marketing trabalhando em forte 
integração com as Gerências de Produto, Comunicação, CRM, Pesquisa de Mercado e Áreas 
Comerciais.  
 

Tesouraria – Planejamento, Relações Bancárias e Operações Financeiras  

Reporte direto ao CFO, com equipe de dois gerentes e 12 analistas. Responsável pela captação, 
negociação e gestão de US$ 2,1 bilhões em empréstimo sindicalizado no exterior junto a investidores e 
fornecedores, com e sem cobertura de risco político. Também, R$ 500 milhões em debêntures no 
mercado interno, R$ 220 milhões em notas promissórias no mercado interno, US$ 350 milhões em notas 
promissórias no exterior, projetos de captação junto ao BNDES e outras agências de fomento e 
multilaterais. Participou ativamente dos processos de due diligence, rating da empresa e road-shows nos 
processos de colocação dos papéis no Brasil e no exterior.  

Respondia ainda pelo gerenciamento do caixa, otimização do capital de giro, financiamentos, 
investimentos, operações de câmbio e de hedge, conciliações financeiras, além de projeções de usos 
e fontes de recursos, participando dos fechamentos dos demonstrativos financeiros (BRGAAP e 
USGAAP) com auditores e acionistas.  
 

GRUPO LOUIS DREYFUS - COINBRA 1993 – 1997  
Operações de Câmbio/Departamento Financeiro  

Responsável pelas operações de câmbio, performance de exportação e importações envolvendo 
negociação dos contratos e acompanhamento logístico (transporte, faturamento, embarque e 
pagamento). Frequentes contatos com mesas de câmbio, alta gerência, diretoria de bancos, 
empresas, Banco Central, clientes, fábricas, portos, DECEX, CBOT-Chicago e corretoras. 

 

São Paulo, 26 de julho 2018. 


