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SUMÁRIO 
 
Mestre em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Gestão de Riscos pela University of 
Chicago, com 19 anos de experiência no mercado de energia elétrica, integrou o Conselho de Administração da Eletrobras por 
2 anos, alcançando grande maturidade no processo de governança. Exerceu o mandato com bastante dedicação, estudo e 
interação nos debates, sempre de forma respeitosa e com grande preocupação em contribuir com o futuro da empresa. Além 
dos seus conhecimentos em finanças corporativas, focou sua atuação nas áreas de estratégia, governança e sustentabilidade, 
tendo sido membro do Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade da Eletrobras. É uma pessoa educada, simpática, 
responsável, dedicada e de bom trato, lidando bem com conflitos no ambiente de trabalho e com a diversidade de opiniões, 
cultivando vários networkings e amigos ao longo de toda sua carreira profissional. 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
Outubro/2002 – Hoje 
 

➢ Conselho de Administração da Eletrobras 
Abril/2019 – Abril/2021 

• Atuar na direção estratégica da companhia e seu acompanhamento; 

• Proteger e valorizar a organização; 

• Otimizar o retorno do investimento no longo prazo; 

• Buscar o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas; 

• Monitorar e orientar os trabalhos e resultados da diretoria executiva. 
 

➢ Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade da Eletrobras 
Abril/2019 – Abril/2021 

• Assessorar o Conselho de Administração na análise e emissão de 
recomendações para as estratégias a serem adotadas pela Companhia; 

• Assessorar o Conselho de Administração na análise e emissão de 
recomendações para as práticas de governança e sustentabilidade; 

• Aprofundar o estudo nos temas do Comitê e conferir maior eficiência e 
qualidade às decisões do Conselho de Administração; 

• Participar do processo de Planejamento Estratégico; 

• Acompanhar a elaboração do Plano de Negócios; 

• Acompanhar as iniciativas para aprimoramento da governança 
corporativa e sustentabilidade da companhia; 

• Monitorar os principais investimentos em obras/projetos em 
andamento; 

• Monitorar as diretrizes estratégicas e de governança. 
 

➢ Conselho Fiscal da CELGpar 
Abril/2015 – Abril/2017 

• Analisar as demonstrações financeiras da empresa; 

• Acompanhar a situação econômico-financeira e de investimentos; 

• Fiscalizar os atos dos administradores. 
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COMPETÊNCIAS 
 

• Visão Estratégica; 

• Visão Geral do Negócio; 

• Capacidade Analítica; 

• Boas Práticas de Governança 
Corporativa; 

• Gerenciamento de Riscos; 

• Finanças Corporativas; 

• Liderança de Equipes; 

• Gestão de Conflitos; 

• Orientação para Resultados; 

• Comunicação Eficaz; 

• Integridade e Responsabilidade. 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
➢ Decision-Making and Risk 

Management (Gestão de Riscos 
e Tomada de Decisões) 
The University of Chicago (2021) 
 

➢ Conselheiro de Administração 
IBGC (2020) 
 

➢ Mestrado em Gestão 
Empresarial 
FGV (2012) 
 

➢ MBA em Gestão e Finanças 
Corporativas 
FGV (2004) 
 

➢ Administração de Empresas 
UFRJ (2002) 

 



 
➢ Gerente de Orçamento Empresarial 

Junho/2013 – Novembro/2016 

• Gerenciar o Planejamento Econômico-Financeiro do Sistema 
Eletrobras; 

• Gerenciar as metas e o acompanhamento dos indicadores econômico-
financeiros das empresas do Sistema Eletrobras; 

• Gerenciar o acompanhamento financeiro do Sistema Eletrobras; 

• Gerenciar a elaboração da projeção do Fluxo de Caixa da Eletrobras; 

• Gerenciar o orçamento legal e empresarial do Sistema Eletrobras. 
 

➢ Supervisor de Negócios 
Julho/2007 – Junho/2013 

• Acompanhar diariamente o caixa da Eletroacre (empresa subsidiária de 
distribuição de energia) e reportar ao Diretor; 

• Realizar o acompanhamento de fluxo de caixa do Sistema Eletrobras; 

• Realizar projeção do caixa do Sistema Eletrobras; 

• Calcular o Resultado Primário do Sistema Eletrobras; 

• Fazer o Orçamento da Eletrobras; 

• Consolidar e Analisar o Orçamento das empresas do Sistema 
Eletrobras. 

 
➢ Analista de Nível Superior – Departamento de Gestão de Participações 

Dezembro/2016 – Hoje 

• Monitorar as Sociedades de Propósito Específico (SPE) e demais 
participações societárias do Sistema Eletrobras; 

• Racionalizar a participação societária nas SPEs, de modo a agregar 
maior valor para a Eletrobras; 

• Elaborar e analisar relatórios executivos das SPEs; 

• Elaborar e analisar a matriz de riscos das SPEs; 
 
 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 
 

➢ Inteligência Emocional 
IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2020) 

 
➢ Curso sobre Liderança - Insighters Middle 

UEXP – Universidade da Experiência (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CERTIFICAÇÃO 
 
➢ Certificação CCA – IBGC para 

Conselheiros de Administração 
IBGC (02/2021 a 02/2024) 

 
 
 
 

IDIOMAS 
 
➢ Inglês: Avançado 
➢ Espanhol: Avançado 

 
 
 
 
 


