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RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES  

Profissional com sólida trajetória no mercado financeiro, com passagens relevantes nas 
áreas de tesouraria , gestão de riscos e operações internacionais . Experiência no 
gerenciamento de tesouraria interna e externa , reestruturação de negócios, elaboração 
e revisão de estratégia, implantação e gerenciamento de controles internos e gestão 
de riscos. Vem atuando há mais de dez anos como conselheiro fiscal e de 
administração em diversas empresas onde participou de operações de M&A, 
fechamento de capital e IPO de subsidiárias. Alta exposição, experiência internacional, 
adaptabilidade e flexibilidade. Mestre em Estatística pela USP com especialização e 
MBA em Finanças. Fluência em Inglês. 
 
 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES  
 

• Participei da profunda mudança de governança ocorrida no Fundo 

Garantidor de Créditos onde foi criado um Conselho de 

Administração independente dos executivos das instituições 

financeiras ; 

• Gerenciei recursos da Previ em valores próximos a US$ 72 bilões 

sendo 60% em renda variável, 30% em renda fixa e o restante em 

imóveis, empréstimos e private equity com desempenho superior 

à média da indústria. A Previ foi a única grande fundação a ter a sua 

gestão elogiada na CPI dos Fundos de Pensão em 04/2016 ; 

• Coordenei a implantação do sistema de rating de crédito no Banco 

do Brasil em 1991 cuja metodologia básica descrita na minha tese 

de mestrado é utilizada até hoje com resultados melhores que os 

da concorrência ; 

• Participei ativamente da criação do Banco do Brasil Securities LLC 

sendo o número 2 daquela empresa desde a sua criação em 

06/2005 até 10/2006; 

• Coordenei a implantação do Comitê de Gestão de Ativos e 

Passivos no Banco do Brasil em 1999 que contribuiu para a 

eliminação da exposição cambial do Banco que superava US$ 5 

bilhões e gerava intensa volatilidade nos resultados do 

Conglomerado ; 

• Implantei a Comissão de Riscos na CPFL, órgão de 

assessoramento ao Conselho de Administração cujas funções 

foram incorporadas ao Comitê de Gestão de Processos que 

funciona , na prática, como Comitê de Auditoria da holding CPFL; 

• Desenvolvi em 2002 o produto de captação Repurchasement 

Agreement no Banco do Brasil Nova York que se tornou o principal 

funding para operações de comércio exterior do Banco; 

• Recebi em 2005 o prêmio de Professional Risk Management 

Candidate of the Year. O prêmio foi dado pela Professional Risk 



Managers' lnternational Association (PRMIA) que é uma 

organização sem fins lucrativos de profissionais da área de riscos 

e conta atualmente com 90 mil membros em 65 países; 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
 

• 01/06/2010 a 31/03/2014 - Diretor de Investimentos da PREVI - 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 

• 27/10/2006 a 31/05/201 O - Diretor de Gestão de Riscos 

(responsável pela implantação de Basiléia li e pela gestão dos 

modelos de risco de crédito, mercado e operacional) 

• 29/04/2002 a 26/10/2006 - Gerente Adjunto do BB Nova Iorque - 

EUA (responsável pela Tesouraria das agências nos EUA) 

• 28/06/2005 a 26/10/2006 - Diretor Adjunto do Banco do Brasil 

Securities - EUA (participou da criação do broker dealer - 

renda fixa e commodities) 

• 08/11/1999 a 28/04/2002 - Gerente Executivo da Diretoria de 

Finanças (responsável pela gestão de ativos e passivos do 

Conglomerado BB) 

 
 EXPERIÊNCIA EM CONSELHOS  
 
 

• Conselho Fiscal - Eletrobrás Distribuição Acre, Alagoas , 

Amazonas , Piauí, Rondônia e Roraima desde 06/2017 

• Vice Presidente do Conselho de Administração - FGC Fundo 

Garantidor de Créditos de 05/2014 a 06/2018 

• Conselho de Administração - Fundição Tupy de 05/2015 a 

04/2017. Membro titular do Comitê de Auditoria e Riscos. 

• Conselho de Administração - CPFL Energia S.A. de 04/2011 a 

04/2015 . Coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas e da 

Comissão de Gestão de Riscos 

• Conselho de Administração - Fundição Tupy, de 04/2009 a 
04/2011 

• Conselho de Administração - Petroflex , 03/2007 a 11/2008 

• Conselho de Administração - 88 Securities Ltd. - London (UK) 
de 12/2006 a 06/2010 

• Conselho de Administração - Banco do Brasil Securities LLC - 
NY (USA), de 12/2006 a 06/2010 

• Conselho Fiscal - CPFL e CPFL Geração, 2001/2002 

• Conselho Fiscal - Telemig e Tele Amazônia Celular 
Participações, 2000/2001 

 
 FORMAÇÃO E CURSO RELEVANTE 
 

• Mestre em Estatística - USP - São Paulo, 1989 



• Graduação em Estatística - USP - São Paulo, 1986 

• MBA Executivo em Finanças - IBMEC - Brasília, 1992 

• Commercial and lnvestment Banking Program Professional 

Development Center - Citibank - Fort Lauderdale (USA), set/92 

a dez/92 (448 horas) 

 
 CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  
 

• ICSS 2010 Certificação para Profissionais de Investimento do 
ICSS 

• CCI 2009 e 2010 Conselheiro de Administração e Fiscal do 
IBGC 

• FRM 2005 GARP Global Association of Risk Professionals 

• PRM 2005 Professional Risk Managers' lnternational 
Association 

• Certificações Series 3, 4, 7, 24 e 63 da FINRA Financial lndustry 
Regulatory Authority -sucessora da National Association of 
Securities Dealers (NASD) 

 
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 

• Foi membro eleito pela América Latina para o United Nations 

PRI - Principies for Responsible lnvestments entre 2010 e 

2013 

• Lecionou Estatística e Matemática para cursos de pós 

graduação em Brasília na FGV, IBMEC e UNB entre 1995 e 

2002 

 


