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SUMÁRIO: 

Mestre em Sistemas de Energia Elétrica pela PUC-RJ e especialista em 
finanças pelo COPPEAD - UFRJ, possui mais de 16 anos de experiência no 
mercado de energia elétrica. Trabalhou durante mais de 10 anos na 
Gestão e Controle do Programa Luz para Todos, sendo 2 anos como 
gerente substituto, atuando sempre de forma diligente, ética e 
profissional, colaborando em levar energia elétrica a mais de 16 milhões 
brasileiros. Além disso, obteve o título de menção honrosa pelo Cigré-Brasil 
no XXII Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica 
– SNPTEE (2013) por apresentar o trabalho “Inserção de Geração 
Distribuída na Rede Inteligentes de Parintins com Sistemas Fotovoltaicos, 
sendo eleito um dos melhores Informes Técnicos do evento. Atuando no 
Departamento de Gestão de Participações, buscou levar a excelência 
no controle e gestão dos ativos em que a Eletrobras possui participação, 
utilizando seus conhecimentos de finanças, mercado de energia e gestão 
da informação com ferramentas em Business Intelligence. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras S.A  

2006 – Hoje 

Departamento do Programa Luz para Todos 

Analista de Nível Superior – Engenheiro 
2006 – 2017 

 
Gestão e Controle Controle do Programa Luz para Todos – LPT: 
 
 Gerenciar a execução física e financeira dos contratos do 

Programa LPT; 

 Celebrar os contratos de operacionalização, e seus aditivos, com 

os agentes executores; 

 Interagir com as áreas financeiras e operacionais da Holding no 

acompanhamento das obras; 

 Auxiliar os Agentes Executores participantes do LPT de forma a 

otimizar a operacionalização do programa.  

 

Departamento de Gestão de Participações 
 
Analista de Nível Superior – Engenheiro 
2017 – Hoje 

 
 Gerir as participações em Sociedades de Propósito Específico 

(SPE), em âmbito nacional, e da carteira de participações 

societárias das Coligadas nas quais a Eletrobras possui; 

 Coordenar processo de alienação, reestruturação e 

racionalização; 

 Elaborar Relatório de Gestão de SPEs; 

 Elaborar e analisar a matriz de riscos das SPEs; 

 Coordenar o relacionamento com as empresas Eletrobras 

 Analisar as demonstrações financeiras das SPEs. 

 

COMPETÊNCIAS: 

 Comprometimento; 
 Excelência operacional; 
 Inovação; 
 Objetividade; 
 Trabalha em equipe; 
 Finanças Corporativas; 

 Mercado de energia; 
 Visão Estratégica; 
 Governança Corporativa; 
 Integridade; 
 Responsabilidade; 
 Capacidade Analítica. 

 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 Pós Graduação em Finanças     

(COPPEAD – UFRJ) - 2019 

 Mestrado em Sistemas de 
Energia Elétrica (PUC-RJ) - 
2008 

 Engenharia Elétrica (PUC-RJ) - 
2005 

 

IDIOMAS: 

 Inglês – Avançado  
 Espanhol – Avançado 

 

 


