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Executiva na área de tecnologia, com foco de transformação do negócio através do uso de tecnologias 
digitais. 
 
Atuação em Conselho de Administração e Conselho Consultivos nos segmentos de serviços, luxo, 
varejo de moda, bebidas e tecnologia. Como conselheira trabalhou em empresas de capital aberto, 
empresa familiar, empresa estrangeria e startups, participando também de Comitê de Auditoria, 
financeiro, estratégia e de pessoas. 
 
É membro Independente do Conselho de Administração da Lojas Renner e membro do Comitê 
Estratégico desde abril de 2018. É membro Independente do Conselho de Administração e do 
Comitê Digital e de Pessoas da JHSF Participações SA, membro independente do Conselho de 
Administração e do Comitê de Tecnologia da Padtec Holding e presidente do Comitê de Auditoria 
Estatutário e integra o Conselho Consultivo da Bebidas Fruki SA.  Também integra o conselho da 
Associação MCIO que promove a inclusão e ascensão de mulheres no mercado de tecnologia. 
 
Como integrante (presidente) do Comitê de Auditoria da Padtec suporta o Conselho de 
Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a 
qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de 
auditorias interna e independente, tendo responsabilidade sobre a auditoria externa desde sua 
contatação, Plano de Auditoria e prestação de contas. 

Foi presidente da Dataprev, empresa pública que fornece soluções de Tecnologia da Informação, 
sendo responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira.  Atuou com foco em 
modernização do estado, eficiência e transformação digital dos serviços previdenciários e 
assistenciais prestados ao cidadão. Desde julho de 2020 atua como membro do conselho de 
administração. 

Possui sólida experiência em Tecnologia da Informação e no setor de telecomunicações, tendo 
atuado durante 8 anos como VP de Tecnologia da Informação e Processos da Telefonica/VIvo, 
posicionando a TI como diferencial competitivo para a companhia, implementando diversos projetos 
estruturantes, de M&A e transformação digital.  Pelos resultados alcançados foi eleita por 3 vezes 
executiva de TI do Ano pela Informática Hoje e IT Midia.     
 
Acreditada que cada pessoa faz diferença para melhorarmos nosso país, sendo assim participa do 
Programa Pulsar da Fundação Everis como mentora de meninas entre 14 e 16 anos, atua como 
conselheira do Programa Winning Women da Ernest Young, é associada ao Mulheres do Brasil, 
também atua em grupo assistenciais como o  CIO Solidário.  
 
Graduada em Processamento de Dados, pós graduada em Engenharia de Software pela 
Universidade Federal da Bahia, MBA Empresarial na Fundação Getúlio Vages e MBA Executivo no 
IESE Business School na Universidad de  Navarra/Espanha. 
 
Brasileira, baiana, casada e mãe de 2 filhos. 
 
 

 


