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INFORMAÇÕES PESSOAIS 
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E-mail: ederfaria@bb.com.br 
Empresa: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cargo Efetivo: Diretor Estatutário da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio 
 

_____________________________________________________________________________ 
EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO (2017 a 2021): 
 

50° Encontro de Gerentes de Auditoria do Banco do Brasil, Auditoria Interna do Banco do Brasil, outubro 

de 2017, 8 horas: atualização de conhecimentos técnicos em auditoria interna e apresentação por áreas 

gestoras do BB de ações estratégicas sob condução dessas unidades, bem como sobre a estratégia 

corporativa do Banco e da Auditoria. 

52° Encontro de Gerentes de Auditoria do Banco do Brasil, Auditoria Interna do Banco do Brasil, outubro 

de 2018, 8 horas: atualização de conhecimentos técnicos em auditoria interna, discussão sobre o Plano 

Anual de Auditoria Interna para 2019 e apresentação por áreas gestoras do BB de ações estratégicas 

sob condução dessas unidades, a exemplo de revisão do Planejamento Estratégico da Auditoria 

Interna, desempenho do BB no 1° semestre de 2018, cenário macroeconômico e pesquisa externa 

sobre o segmento de Atacado e Micro e Pequenas Empresas. 

Congresso Brasileiro de Automação Bancária (CIAB) 2018, de 12 a 14 de junho de 2018. Carga horária 

30 horas. (Não foi emitido certificado para esse evento) 

Congresso Brasileiro de Automação Bancária (CIAB) 2019, de 11 a 13 de junho de 2018. Carga horária 

30 horas. (Não foi emitido certificado para esse evento) 

Gartner Symposium/ITxpo 2018, um dos encontros mais importantes de CIO’s e executivos seniores 

de TI do mundo, São Paulo (SP), de 22 a 25.10.2018 com participação das seguintes palestras, oficinas 

e workshops: Designing Ecosystems That Have Style and Focus; A View Over the Digital Banking 

Horizon: Scenarios for You and Your Industry; Blockchain Consortia in Financial Services; Estudo de 

Caso: BIA – Bradesco Inteligência Artificial; Experiência do cliente: o novo banco para um novo 

consumidor; Fiat Chrysler Case Study: Digital Transformation at Fiat Chrysler Brazil: IT as an Agent of 

Change; Industry Day Closing Keynote: AI, Robotics and the Data-Led Economy; From Digital 

Transformation to Continuous Next; Top Trends in Analytics That Will Change Your Business; O novo 

paradigma da inovação na Era Digital; Beyond GDPR: Three Myths and Six Key Functions for Privacy 

Readiness; The Top 10 Strategic Technology Trends for 2019; A Plataforma Disruptiva Ideal para 

Simplificar Negócios; Open Banking: Oportunidades junto às Fintechs; Como os Executivos de 

Tecnologia podem liderar a disrupção nos negócios?; Use Business Models to Define Your Digital 

Transformation; Digital Platforms: The Role Data and Analytics Play in Their Success; Top Trends in 

Application Architecture That Enable Your Digital Business Transformation; Break Through Culture 

Barriers to Power Your Organization; Block chain, the National IoT Plan and Digital Identities: What 

Brazil needs to do. Carga horária 36 horas. 

Gartner IT Symposium / Xpo 2019 é o encontro global mais importante do mundo de CIO’s e 

executivos de TI, permitindo que mais de 9.000 participantes moldem o futuro de TI e estratégias de 

negócios. Orlando, Flórida (EUA), de 20 a 24.10.2019 com participação das seguintes palestras, 

oficinas e workshops: Optimizing Government Value by Balancing Cost, Risk and Outcomes; Future of 

Organizations Depends on Combinatorial Digital Innovation; Design, Deliver and Scale Your 

Government AI Strategy; Out-Innovate Your Bank Competition; Contract Negotiation Clinic: IBM 

Negotiation Clinic Using Gartner’s T4 Methodology to Optimize Your Deals; The Future of Data and 

Analytics: Tales and Trends From the Center to the Edge; CIO Guide to RPA (Robotic Process 
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Automation) - From Hype to Reality; Three-Year Roadmap for Cost Optimization; Digitopia 2035 — Why 

the Future Has a Bad Rep and How the “Pragmatic Futurist” Will Save the Day; Evolve Your Data and 

Analytics Governance to Prepare for the Future; Top 10 Data and Analytics Technology Trends That 

Will Change Your Business; 2020 CIO Agenda: Winning in the Turns; The Leadership Vision for Security 

and Risk Management - 2019 to 2020; The Top 10 Strategic Technology Trends for 2020. Carga horária 

36 horas. 

Expert XP 2020, evento virtual ocorrido de 18 a 21 de junho de 2020, onde participei das seguintes 

palestras: um novo olhar para um novo futuro. Expert Session, Gabriel Leal; A mudança da ordem 

global: onde estamos e para onde vamos Expert Session, Ray Dalio e Paulo Leme; O mundo e seu 

futuro: a visão de Tony Blair, Expert Session, Tony Blair e Fernando Ferreira; LSI - A sociedade 

brasileira e seu futuro Learning Session, Leandro Karnal e Giuliana Napolitano; Lideranças em tempo 

de crise Expert Session, Guilherme Benchimol , Carlos Brito , José Galló e Rafael Furlanetti; O momento 

econômico brasileiro, Expert Session, Ministro Paulo Guedes; LSI - Eleições e o papel da Justiça no 

pós-pandemia Learning Session, Ministro Luis Roberto Barroso e Débora Santos; Coronavírus: 

consequências, desafios e oportunidades Expert Session, Ricardo Amorim; A magia de vencer Expert 

Session, Earvin 'Magic' Johnson e Ana Laura Magalhães. Carga horária 55,5 horas. 

 

Gartner IT Symposium / Xpo 2021 é o encontro global mais importante do mundo de CIO’s e 

executivos de TI, permitindo que mais de 9.000 participantes moldem o futuro de TI e estratégias de 

negócios, realizado virtualmente, de 18 a 21.10.2021 com participação das seguintes palestras, oficinas 

e workshops: Future of Data and Analytics: Reengineering the Decision 2025, The Future of Cloud, 

Financial Services 2025: Master the new rules to mximize growth, Banking: Explainable AI — 

Addressing AI's Crisis of Trust, How to Build Personal Power With a Powerful Presence, Ask the Expert: 

Creating a New Employee Value Proposition for the Future of Work (Facilitated in Portuguese), 

Executive Insights: The Digitally Liberated Enterprise - Agile, Efficient and Smart, Guest Keynote: Digital 

Storytelling for Humans, Capabilities Clarity Is Vital to Strategic Execution Success — Prioritize Five 

Key Actions, Maverick* Research: The End of Innovation (as We Know It), Aternity: How to Plan an 

Efficient Return to the Office, Banking: CIO Action Steps to Impact Growth Goals, Where Next? Signals 

and Patterns You Can Use. Carga horária 7 horas. 

 
_____________________________________________________________________________ 
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO RECENTES (2017 a 2021): 

 

Palestra do Chris Skinner: O futuro dos bancos 

Outubro/2021. Carga horária 1h  

Research Connection: 2021-2023 Emerging Technology Roadmap: Key Technology Adoption 

Insights From Your Peers 

Setembro/2021. Carga horária 1h  

An Adaptive Strategy to Thrive in a Volatile World 

Setembro/2021. Carga horária 1h, conteúdo: The COVID-19 pandemic showed us that a lot can change 

very quickly and that our strategies must be ready to adjust accordingly. Even the most basic 

assumptions about when, where and how we work have been broken. How do you plan for the future 

when the foundations of your enterprise have shifted and when further shocks are inevitable? And how 

do you execute your strategy when the world around you is continually changing? This complimentary 

webinar will provide CIOs with the practical steps and tools they need to create and execute strategy in 

a volatile world. Contact us at gartnerwebinars@gartner.com with questions about viewing this webinar 

Digital Influencer: CIOs, Be a Business Partner, Not Just an IT Provider 
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Setembro/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Digital transformation gives CIOs a unique opportunity to 

assert greater influence over business strategies and create new value. Exploiting this opportunity 

demands a new approach to building relationships and cooperating with your business stakeholders. 

Rather than reacting to business needs, strategic partners share a vision for how to move forward to 

achieve shared goals. In this first of a special three-part webinar series, Gartner expert Janelle Hill helps 

you change the business-IT relationship dynamics to leverage technology to better serve the business 

strategy 

Global CIOs, Lead Digital Sustainability to Drive ESG Performance 

Setembro/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Enterprises face increasing pressure from internal and 

external stakeholders to pursue sustainable business practices, and global CIOs can take a lead role in 

addressing this demand. Digital sustainability uses information and technology (I&T) to enable ESG 

transparency, automation, accuracy and traceability. Sustainable technology is a framework to improve 

ESG. CIOs should lead digital sustainability (IT), amplify sustainable technology (OT) and integrate IT 

and OT. This complimentary webinar will help global enterprise CIOs take a more prominent role in 

enabling sustainable business initiatives 

The Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2021 

Setembro/2021. Carga horária 1h, conteúdo: The Gartner 2021 Hype Cycle for Emerging Technologies 

highlights technologies that will significantly affect business, society and people over the next 5 to 10 

years. What are the latest advances in artificial intelligence, composable organizations, blockchain 

evolution and human augmentation? This complimentary webinar spotlights the technologies you need 

to track, and helps you determine if they are right for your organization. (i) Discover the must-know 

emerging technologies and trends that will impact your organization (ii) Find out why first-time entries 

dominate the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies (iii) Get your first look at the technologies 

that will shape the future over the next 5 to 10 years 

IBGC: Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros Fiscais de 

Estatais e SEM on-line 

Agosto/2021. Carga horária 40h 

Entrevista de Seleção – Fundamentos e Práticas 

Agosto/2021. Carga horária 10h, conteúdo: Identificar os procedimentos e as posturas necessárias ao 

planejamento e à condução de entrevistas de seleção, de acordo com os pressupostos estabelecidos 

pelo Banco. 

Modelo de Liderança no BB 

Agosto/2021. Carga horária 2h, conteúdo: Identificar o papel do líder no Banco do Brasil, os referenciais 

para liderança no BB e o novo modelo de trilhas de liderança baseado no pipeline de liderança. 

Inteligência emocional: Aumente seu potencial de liderança 

Agosto/2021. Carga horária 6h, conteúdo: (1) Aprenda como a inteligência emocional é importante para 

liderar e como autoconhecimento pode de ajudar no controle das emoções (2) Conheça as razões por 

trás de atitudes impulsivas e como evitar desequilibrar a vida pessoal e profissional (3) Apure a 

percepção sobre seus próprios sentimentos através das reações biológicas do corpo (4) Descubra 

como manter a qualidade dos pensamentos e como lidar melhor com situações frustrantes (5) Entenda 

a diferença entre resiliência e antifragilidade (6) Utilize todo esse conhecimento para desenvolver a 

empatia e aprimorar seus feedbacks com estímulo de emoções positivas (7) E, por fim, veja algumas 

dicas sobre como estimular o aprendizado da inteligência emocional em seu time para obter melhores 

resultados. 

Create a responsible AI strategy 
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Agosto/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Responsible AI makes artificial intelligence a positive force, 

rather than a threat to society and to itself. Responsible AI is an umbrella term for many aspects of 

making the right business and ethical choices when adopting AI that organizations often address 

independently. These include business and societal value, risk, trust, transparency, and accountability. 

This complimentary webinar looks at the most critical aspects of responsible AI — accountability, 

explainability and fairness. You will get best practices on how to drive AI responsibly to increase trust, 

maintain compliance, protect your reputation and, most of all, do wonderful things safely. (i) Why is 

responsible AI critical to business and society (ii) The most critical aspects of responsible AI (iii) Where 

and how to start implementing responsible AI. 

Liderando as oportunidades do futuro do trabalho 

Agosto/2021. Carga horária 1h, conteúdo: (i) O impacto que o futuro do trabalho pode ter na cultura 

organizacional. (ii) As novas competências que os líderes necessitarão para gerir e liderar performance 

no novo ambiente de trabalho futuro. (iii) As aptidões e competências necessárias no futuro digital e 

como as empresas podem atrair ou capacitar profissionais nestas competências. (iv) Como aumentar 

a produtividade e o bem-estar dando aos empregados mais controle sobre o seu trabalho e ambiente 

de trabalho. (v) Como adotar cada vez mais comportamentos mais inclusivos neste ambiente de 

trabalho. 

Building a Comprehensive Data Governance Framework 

Agosto/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Data governance is motivated by — and should be directly 

connected to — business imperatives including data privacy and compliance regulations, and data 

democratization and monetization. The benefits of data governance include improvements to decision 

making, operational efficiency and risk management. There are a handful of data governance use cases, 

including data quality, master data management, data life cycle management, data security and privacy, 

and data integration and lineage. Undergirding all of these use cases is metadata management. That’s 

why a data catalog — which is essentially a metadata management tool — is frequently used as 

foundational technology for data governance programs. This presentation examines a data governance 

framework focusing on the needs of an analytical ecosystem. 

Democratized and Distributed Digital Leadership: Change Imperatives for the New Technology 

Delivery Model for Digital 

Agosto/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Technology work, once the sole purview of dedicated IT 

shops, has become democratized. Today’s pricing managers monitor AI biases. Auditors configure 

algorithms. Service reps build chatbots. Traders use Python. A growing share of employees is applying 

technology to differentiate internal business capabilities or create market-facing offerings — a trend 

accelerated by the pandemic. Unfortunately, many leaders are still wedded to traditional divisions, ways 

of working, and task specializations that are no longer effective now that technology work is diffused 

throughout the enterprise. In this webinar, CIOs will learn: (i) How technology responsibilities are being 

redistributed across the enterprise (ii) What progressive CIOs are doing to build more and better 

technology leaders outside of IT (iii) How the role of the CIO changes when technology work becomes 

democratized. 

Alta Administração em Foco 

Julho/2021. Carga horária 2h, conteúdo: Identificar os impactos do não cumprimento da legislação na 

sustentabilidade dos negócios. 

ESS Banking: How “Responsible AI” Helps Financial Institutions Accelerate Outcomes 

Junho/2021. Carga horária 1h, conteúdo: (i) create accountable, responsible AI by extending your 

existing governance mechanisms to AI-specific considerations; (ii) seek broader budget funding based 

on type and prevalence of use cases, business drivers (cost, competitive advantage, risk management 

and so on), technology maturity and relevant AI technology to deploy (iii) establish your maturity to 
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deploy AI capabilities within your organization by assessing the feasibility of deploying common AI 

implementations, and with the true business opportunity at hand. 

Você sabe o que seu CEO anda pensando? 

Junho/2021. Carga horária 1h, conteúdo: CEOs veem 2021 como um jogo de duas metades muito 

diferentes- 1º semestre de 2021 tem sido uma tentativa, alienante, tecnologicamente distanciada e 

cansativa de uma escalada remota de condições de operação desconhecidas e perigosas- Mas durante 

o 2º semestre de 2021, muitos CEOs estarão silenciosamente se preparando para um "Ressurgimento 

Acelerado de Investimentos"- Os CEOs estão otimistas e acreditando e enxergando sinais positivos no 

Horizonte, embora a “luz ao fundo do túnel” ainda possa ser um trem que se aproxima 

Insper: Ascensão Profissional Executivos e Gestores do Exterior 

Realizado no período de 24 de agosto de 2020 a 09 de abril de 2021, com carga horária total de 144 

horas 

Entrepreneurial Skills Development Series — Business Acumen 

Maio/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Business acumen correlates with a 14% improvement in project 

manager effectiveness and is one of 10 critical entrepreneurial skills. PMO leaders and their teams can 

use this video to build a practical understanding of this skill and learn how to demonstrate the 

competencies in their day-to-day work 

Entrepreneurial Skills Development Series — Network Performance 

Maio/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Network performance correlates with an 8.7% improvement in 

project manager effectiveness and is one of 10 critical entrepreneurial skills. Using this video, PMO 

leaders and their teams can build a practical understanding of this skill and how to demonstrate the 

competencies in their day-to-day work. 

Entrepreneurial Skills Development Series: Ownership and Commitment, realizado no dia 

Abril/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Process skills are necessary but insufficient to meet sponsor 

expectations for project business outcomes. Our research shows that ownership and commitment are 

especially important behavioral attributes that drive project outcomes. Better align your own goals to 

organizational objectives. Adopt a mindset oriented toward business results. 

Entrepreneurial Skills Development Series — Servant Leadership 

Abril/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Servant leadership correlates with a 15% improvement in 

project manager effectiveness and is one of 10 critical entrepreneurial skills. PMO leaders and their 

teams can use this video to build a practical understanding of this skill and how to demonstrate the 

competencies in their day-to-day work. 

Entrepreneurial Skills Development Series: Emotional Intelligence, 

Abril/2021. Carga horária 1h, conteúdo: Gartner research shows that collaborative skills are increasingly 

important for project managers in the digital business. The most important of these collaborative skills 

is emotional intelligence, which relates to how we act in response to external and internal emotional 

triggers. When emotions hit us, how well are we able to choose responses that are appropriate and 

successful? Access this webinar replay, to learn: (i) Techniques for empathy in the workplace e (ii) How 

to cope with pressure and setbacks in your day-to-day responsibilities. 

IT Spending Forecast, 1Q21 Update: How the Winners are Winning 

Abril/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: The public health interventions imposed by countries 

around the world to control the spread of COVID-19 rocked the global economy, impacting countries, 

industries and technologies unevenly. COVID-19 is bringing the future forward, but unevenly, and this 

uneven acceleration forces CIOs to rip up old spending plans and start anew. While many companies 

suffered revenue declines and bankruptcies, some technology and service providers (TSPs) thrived, 

increasing revenue and expanding market share. This complimentary webinar breaks down the global 
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IT spending of both enterprises and consumers to determine what separates the TSP winners. (i) The 

Gartner forecast for IT spending growth in 2021 and beyond (ii) The technology markets that will 

outperform beyond 2021 (iii) The top-performing technology and service providers (TSPs) of 2020. 

Is Vested Right For Your Situation? (online course) 

Março/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: (1) IntroductionTopic 1: Why The Need to Change (2) 

Sourcing Business Model Theory (3) Topic 3: Analyzing Sourcing Business Models (4) Using The 

Business Model Mapping Toolkit (5) Case Study-Shifting Up The Continuum (6) Finding Additional 

Resources (7) What's Next On Your Journey e (8) Is Vested Right For Your Situation Quis. 

Finding the Right Smarter Spending Opportunities to Drive Efficiency and Growth 

Março/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: CIOs often face budget reduction demands for which 

they undertake painful cost-cutting measures. While sometimes essential for survival, this approach 

may hamper an organization’s digital business transformation plans and overall long-term 

competitiveness. Leading CIOs apply proactive, continuous cost management discipline and redirect 

funding towards smarter, value-driven investments in digital business outcomes. By managing IT costs 

more strategically and programmatically, CIOs can deliver greater value to the business — even in 

economic or business downturns. In this webinar you will learn how to: (i) Prioritize and protect 

investments in digital business transformation (ii) Develop cost optimization as an enterprise discipline 

(iii) Redirect cost savings toward digital investments. 

7 Digital Disruptions You May Not See Coming in 2020-2025 

Março/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: As digital projects move from optimization to 

transformation, the ability to disrupt becomes critical. To cope with digital disruption, you must be able 

to recognize, prioritize and respond in the right way. This complimentary webinar examines how you 

can evaluate, track and plan for seven major disruptions using the Gartner Digital Disruption Toolkit. (i) 

Why digital disruption is a critical discipline (ii) What you must do to successfully cope with digital 

disruption (iii) The 7 major disruptions you need to know. 

Rethinking IT-Business Engagement 

Março/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: On average, 41% of employees outside of IT customize 

or build data or technology solutions. As digital business continues to accelerate at a rapid pace, 

organizations will have to harness the work of force multipliers outside of IT to accelerate their digital 

initiatives. CIOs and IT leaders will play a critical role in helping build a culture within IT that builds and 

supports these business technologists to become more effective. In this webinar, CIOs and IT leaders 

will learn how to: (i) Flex IT’s engagement posture based on the ability and ambition of business 

stakeholders (ii) Define the benefits and drawbacks of different engagement approaches to 

communicate IT value (iii) Help frontline IT employees understand new role expectations to enable a 

more distributed approach to analytics and technology production. 

CIO Agenda Brazil 2021 – How to Build a New Future (Aired in Portuguese) 

Março/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: (i) A COVID-19 foi um catalisador de desempenho, 

tanto para o setor privado quanto para o setor público; (ii) O Brasil tem demonstrado uma convincente 

"virada na transformação digital"; (iii) As escolhas de investimentos em tecnologia no Brasil crescem 

agora mais alinhadas com líderes em desempenho globais e (iv) Os CIOs e Líderes devem ir além da 

TI para se tornarem orquestradores nas empresas. 

Top Trends to Show Value for Data & Analytics Leaders in 2021 

Fevereiro/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: 3 trends that will impact data & analytics leaders in 

2021, Top data & analytics challenges for 2021 and beyond e Steps that data & analytics leaders must 

take now 

Panel Discussion: The Gartner Top Trends in Data and Analytics for 2021 
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Fevereiro/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: Data and Analytics trends you must track in 2021; 

How the trends will accelerate change and transform society; Leverage the trends into “must-have” 

investments to accelerate transformation 

Capitalize on Hyperautomation in 2021 

Fevereiro/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: The mature end user’s journey towards 

hyperautomation; The technologies and players involved in hyperautomation; e How to capitalize on 

hyperautomation in 2021. 

Digital Business Success Needs a New I&T Operating Model, Not Just a New IT Organization 

Fevereiro/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: (a) Why you need to look beyond organizational 

structure for digital business success (b) Common pitfalls of organizational design and I&T operating 

models (c)   Design the I&T operating model to achieve digital business success. 

Make AI Your Winning Business 

Fevereiro/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: Organizations now commonly pilot artificial 

intelligence (AI). Public and private sector executives must lead IT, Data & Analytics and the Business 

to master AI for operations. Gartner is introducing new key initiative coverage to serve such executives 

by distilling the most important aspects of AI and framing it as part of digital ambition. In this 

complimentary webinar, a panel of experts reveals why Gartner believes now is the time for such 

investing in AI, and how executives must respond to this opportunity. • How executives should use AI in 

their digital strategy • How executives can make their organizations productive with AI now • Why 

executives must involve themselves in the responsible application of AI. 

Prepare Now for the Workplace of the Future 

Fevereiro/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: The COVID-19 pandemic accelerated the move to 

working from home for most organizations. Even as their organizations recover from COVID-19’s 

impacts, executive leaders should anticipate that working from home will continue as a normal and 

expected part of the work environment. Still, implementing this new workplace model as a long-term 

strategy presents challenges. This complimentary webinar looks at how leaders can fast-track changes 

to workplace policies, adjust to new work patterns, and assess the design and purpose of corporate 

offices. We also examine the cultural, communication and interpersonal impacts you must consider. (i) 

Get emerging data from the work-from-home experience (ii) Learn from organizations that already 

decided to continue work-from-home initiatives e (iii) Discover policy, pattern, and place considerations 

your 2021 workplace planning must include. 

Managing Resistance to Change Requires a Bigger Picture in Times of Challenge (Aired in 

Portuguese) 

Janeiro/2021, carga horaria de 1 hora, conteúdo: (i) Líderes fomentam muitas das vezes uma 

resistência involuntária quando não atuam sobre as principais inter-relações que influenciam o 

comportamento nas suas organizações. Então, como fazer diferente? (ii) Como estabelecer melhorias 

quando Líderes em geral tendem a empregar estratégias de implementação improdutivas e não 

conseguem envolver a sua organização, já que muitas das vezes lideram a partir da sua própria posição 

e perspectiva isolada? (iii) Como lidar com Líderes que tendem a pressionar ainda mais quando são 

confrontados com resistências e pressão a mudança, ignorando as vezes a capacidade da empresa, 

falhando assim em promover mudanças comportamentais que acabam por se perpetuar ainda mais? 

Finding the Right Cost Optimization Opportunities to Drive Efficiency and Growth (Aired in 

Portuguese) 

Dezembro/2020, carga horaria de 1 hora, conteúdo: Como a otimização de custos permite aos CIOs e 

Líderes de TI fomentar inovação e o crescimento; Ações que os CIOs e Líderes podem utilizar para 

comunicar a otimização de custos e eficiência aos stakeholders; Aprovações no orçamento de TI são 

mais difíceis de assegurar quando o negócio não está envolvido com o processo em si e a conexão 
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com o desempenho do negócio não é explícita; As despesas de TI são vistas como custos em vez de 

investimentos na ausência de um planejamento estratégico de médio-longo prazo. 

Implement a More Insightful and Adaptive Rolling Forecast 

Novembro/2020, carga horaria de 1 hora, conteúdo: Join us to better understand how to leverage rolling 

forecast outputs and avoid common pitfalls. Learn about the tools and techniques that progressive 

Finance teams are using to best align their rolling forecasts to their organizations business cycles, 

performance drivers, and critical decisions. 

2021 and a Resilient Future – Key Insights from Gartner IT Symposium 2020 (Aired in 

Portuguese) 

Novembro/2020, carga horaria de 1 hora, conteúdo: 2021 vem aí. Com o sem pandemia, seguimos em 

frente. E agora? Como se adequar a um futuro nos negócios e de forma resiliente? Quais a principais 

tendências para 2021? Como reconstruir uma agenda de Liderança nos Negócios digitais para os 

próximos anos? Quais as principais preocupações dos CEOs para 2021? 

Auditoria e Controle para Estatais (ENAP) 

Setembro/2020, carga horaria de 20 horas, conteúdo: Módulo 1 – Histórico e importância da 

Auditoria Interna moderna: Contextualizando a auditoria interna, Surgimento da auditoria interna (AI), 

Trajetória histórica da auditoria interna (AI), A influência das crises financeiras, Porque as corporações 

falham?, Papel dos auditores internos, Evolução na forma de atuar das auditorias internas, impacto da 

tecnologia na auditoria, O papel da AI no suporte à gestão para o alcance dos objetivos, Referências 

bibliográficas. Módulo 2 – O papel da Auditoria Interna em uma organização: O Modelo das Três 

Linhas de Defesa, Estudo de caso, , Estruturas metodológicas que suportam a atuação da auditoria 

interna, COSO I (ou COSO ICIF), COSO II (ou COSO ERM), ISO 31000, COBIT 5, Serviços prestados 

pela auditoria interna, Avaliação, Consultoria, Apuração, Diferença entre auditoria interna e 

independente, Princípios e estrutura de normas da atuação dos auditores, Resultados dos trabalhos de 

avaliação e consultoria, Marcos da auditoria no Brasil, Estudo de caso, Referências bibliográficas. 

Módulo 3 – Controle Interno – Estrutura Integrada: Introdução, Objetivos, componentes e princípios. 

Componente: Ambiente de Controle, Princípios relacionados ao componente ambiente de controle, 

Avaliação de riscos, Princípios e Pontos de Foco, Atividades de Controle, Princípios e pontos de foco 

relacionados, Informação e Comunicação, Princípios e Pontos de foco, Princípios e pontos de foco 

relacionados, Atividades de Monitoramento, Princípios e pontos de foco relacionados, Referências 

bibliográficas. Módulo 4 – Como a Auditoria Interna trabalha: Princípios da auditoria interna, Prática 

da auditoria interna, Conduta do auditor interno, Fases da auditoria, Papel da auditoria para gestão, O 

que esperar de um auditor interno? / Importância da auditoria para a gestão, Perfil do auditor, 

Referências bibliográficas. 

Internal Controls – Design, Implementation and Monitoring 

Setembro/2020, carga horaria de 6,5 horas, conteúdo: Seção 1: 1. Introdução, 2. Visão geral do curso. 

Seção 2: 1. Definição, Responsabilidade, e impacto dos controles internos, 2. Definição de controle, 3. 

Diferentes tipos e exemplos de Controles internos. 4. Objetivos de controle. 5. Componentes e 

princípios de controle parte 1. 6. Componentes e princípios de controle parte 2. 7. Por que precisamos 

de controles internos. 8. Consequências da falta ou Controles mal projetados. 9. Responsabilidade 

pelos controles internos. 10. Seção 2: notas resumidas e Tarefa Prática. Questionário 1: Definição, 

Responsabilidade e Impacto de Interna… Questionário 1: Definição, Responsabilidade e Impacto de 

Controles Internos. Seção 3: Implementação e Documentação de controles internos. 11. Criação e 

manutenção interna Sistema de controle. 12. Definição, Identificação e Análise. 13. Tratamento de 

Risco, Monitoramento e Saldo. 14. Atividades de controle. 15. Como documentar interno Controles. 16. 

Custos e benefícios. 17. Parte das Estruturas de Controles Internos. 18. Parte das Estruturas de 

Controles Internos. 19. Parte dos Regulamentos de Controles Internos.  20. Parte dos Regulamentos 

de Controles Internos. 21. Seção 3: Resumo: Implementação e Documentação de controles internos.  

Seção 4: Monitoramento e revisão de Controles internos. 22. Controles internos eficazes. 23. Como 
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monitorar controles internos, 24. Automação de controles internos Monitoramento. 25. O que é Auditoria 

Interna. 26. Deficiências de controles internos. 27. Seção 4 Notas Resumidas. Questionário 3: 

Monitoramento e Revisão de controles internos. 

PPM’s Role in Sustainable Cost Optimization and Business Value Delivery (webnar Gartner) 

Agosto/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: neste webinar, você aprenderá como: (i) otimize os custos 

de forma proativa dentro e fora do (E) PMO. (ii) priorize e proteja os investimentos na transformação 

do negócio digital. (iii) invista recursos empresariais na geração de resultados e valor de negócios. À 

medida que as organizações se adaptam ao novo normal influenciado pelo COVID-19, os líderes de 

PPM devem ajudar a empresa a otimizar custos de forma sustentável, concentrando-se na entrega de 

valor comercial e preparando-se para retornar ao crescimento.  

14 Steps to Turbocharge Your Digital Workplace (webnar Gartner) 

Agosto/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: (i) criar um programa de local de trabalho digital inovador 

e sustentável que fomente uma cultura de destreza digital; (ii) identificar e alistar os principais aliados 

e denotar quais funções são necessárias para uma entrega ideal; e (iii) construir um programa atraente 

em torno de um “novo núcleo de trabalho” patrocinado por TI. 

Gartner CEO Survey 2020: The Year of Recession (webnar Gartner) 

Julho/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: (i) como os CEOs abordam a crise com base em seus 

pensamentos antes de ela chegar (ii) insights duradouros sobre a transformação do negócio digital que 

podem informar os planos de recuperação de longo prazo (iii) principais insights sobre as 

macrotendências de 2020 para saber antes de reavaliar sua abordagem estratégica. 

Target Rigid Processes to Unlock a Responsive Culture (webnar Gartner) 

Julho/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: este webinar é parte de nossa série de webinars 

“Projetando Trabalho para Desbloquear uma Cultura Responsiva”: (i) projetando Trabalho para 

Desbloquear uma Cultura Responsiva - Preparando o Palco (ii) almeje o design de trabalho desalinhado 

para desbloquear uma cultura responsiva (iii) almeje equipes sobrecarregadas para desbloquear uma 

cultura responsiva (iv) recursos para desbloquear uma cultura responsiva. 

Sapiência 2020 – Como avaliar o futuro e antecipar soluções (UniBB) 

Junho/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: conhece o termo foresight estratégico? Avaliar as 

mudanças rápidas de cenários, entender os futuros possíveis e influenciar os próximos passos para 

auxiliar as empresas e negócios a chegarem no resultado esperado é o que o Futurista Jacques Barcia 

explica nesse curso. 1. Foresight Estratégico; 2. Influência do passado; 3. Arquétipos do futuro; 4. 

Futuros alternativos; 5. Forças do futuro; 6. Sinais fracos; e 7. O futuro na prática. 

Sapiência 2020 – Cultura de mudança: como fazer com que ela seja permanente (UniBB) 

Junho/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: reconhecer as mudanças no mercado e maneiras de se 

reinventar e adaptar-se rapidamente a elas. 1. Cultura de Mudança; 2. Hábito x Mudança; 3. Lógica de 

ontem; 4. Agentes de mudanças; 5. Gestão de mudanças x Agilidade para mudanças; e 6. Digital 

Mindset First Protagonismo. 

Sapiência 2020 – Liderança Ambidestra (UniBB) 

Junho/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: descrever as características de um líder exponencial e 

ambidestro e aplicar as ferramentas apresentadas para inovação na gestão. 1. Mundo VUCA; 2. 

Inovação; 3. Transformação Digital; 4. Exploração vs. Aproveitamento; 5. Inovação incremental; 6. 

Inovação disruptiva e 7. Líder exponencial. 

Sapiência 2020 – Mudança de comportamento (UniBB) 

Junho/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: reconhecer os mecanismos subjacentes aos hábitos 

estruturantes de comportamentos e as etapas necessárias para o estabelecimento de novos 
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mecanismos. 1. Comportamento; 2. Sistema nervoso e nossos comportamentos; 3. Respostas: reflexas 

ou voluntárias; 4. Automação e 5. Circuitos nervosos e automatização. 

BuySmart: Post Pandemic Scenarios For Managing Your IT Services Spend (webnar Gartner) 

Junho/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: 4 cenários pós-pandemia em que os clientes se 

encontrarão. Com base na posição financeira e na posição financeira de seus fornecedores 

estratégicos, os clientes precisam tomar diferentes ações para sobreviver ou acelerar. Isso cairia na 

Estratégia de Fornecimento (Fase A) da BuySmart Post Pandemic Recovery. (i) existe apenas uma 

maneira de resolver meus problemas de custo de serviços? (ii) estamos com um grande problema - o 

que devo fazer? (ii) nunca desperdice uma boa crise - posso antecipar o futuro?  

Post-COVID: New Normal on-Site and Returning Employees (webnar Gartner) 

Maio/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: (i) exemplos das prioridades atuais e de longo prazo dos 

CIOs na Ásia; (ii) que aprendemos dessa mudança maciça para trabalhar em casa e como a Pandemia 

afetará o futuro do trabalho? (iii) quais são as principais áreas de foco dos CIOs pós Covid-19? 

COVID-19 Budget cuts (webnar Gartner) 

Abril/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: neste Webinar, abordaremos o conceito do BuySmart com 

2 aspectos: 1) Como ser utilizado num processo “normal” de aquisição de produtos/serviços e 2) Como 

aplica-lo de forma rápida e organizada para readequação de seu orçamento neste momento de crise.  

Leading through COVID-19 IT Spending Forecast (webnar Gartner) 

Abril/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: este webinar complementar o ajudará a determinar melhor 

o que esperar e como reagir a isso. Qual será o impacto da crise do COVID-19 nos gastos globais de 

TI em 2020? (i) Expectativas econômicas do Gartner para 2020 e 2021 (ii) O que o Gartner prevê para 

o crescimento dos gastos com TI em 2020 e além e (iii) Mudanças no orçamento do CIO e reações em 

2020. 

The CIO guide to RPA and introduction to hyperautomation (webnar Gartner) 

Abril/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: neste webinar complementar, fornecemos aos CIOs os 

insights de que precisam para superar o hype do RPA e iniciar a hiperautomação. Arbitragem de 

automação, um termo que o Gartner usa para descrever a recalibração do trabalho humano para gerar 

resultados de negócios, é um dos maiores facilitadores na próxima década. (i) O que os CIOs precisam 

saber para desenvolver uma estratégia de RPA bem-sucedida (ii) Oportunidades e riscos que afetam 

o processo de negócios e as decisões de tecnologia (iii) uma introdução à Hyperautomation. 

Remote working in financial services (webnar Gartner) 

Abril/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: este webinar enfocará questões relacionadas ao trabalho 

remoto que ouvimos dos serviços financeiros nas últimas semanas, incluindo: (i) principais fatores de 

sucesso para obter o máximo do trabalho remoto (ii) Envolvimento do funcionário durante os períodos 

de interrupção (iii) mudar os estilos de liderança para ajudar os funcionários a navegar por novas 

maneiras de trabalhar. 

How your business can respond to Coronavirus (webnar Gartner) 

Março/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: esta sessão exclusiva abrange 10 etapas de preparação 

para a Pandemia que abordam soluções de Gerenciamento de Crise e o poder da análise de dados. 

Também analisamos como a tecnologia é ainda mais crítica para o sucesso dos negócios neste novo 

ambiente.  

RPA in Finance: How CFOs Should Respond and Where to Focus (webnar Gartner) 

Março/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: este webinar complementar sobre finanças analisa como 

as equipes financeiras bem-sucedidas abordam a adoção do RPA de maneira diferente para obter 

melhores resultados com robôs e humanos trabalhando lado a lado. (i) como as funções financeiras 
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potencializam o RPA e quais atividades eles optam por automatizar (ii) Dicas, truques e lições 

aprendidas para ajudá-lo a dimensionar RPA rapidamente em toda a empresa (iii) como é uma 

mentalidade de adoção rápida de RPA. 

New models for digital delivery (webnar Gartner) 

Fevereiro/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: quais são os comportamentos, mentalidades e crenças 

que aceleram o processo de Transformação Digital? Qual o papel da Liderança para impulsionar as 

mudanças necessárias? Quais são os principais obstáculos na jornada e como enfrentá-los? As 

empresas que obtêm sucesso nos Negócios Digitais estão repensando a maneira como operam. A 

sessão com o especialista Luis Mangi abordará como as empresas tem enfrentado esta missão, quais 

são os principais obstáculos e o papel da Liderança para direcionar a jornada. 

The future of technology leadership 2025 (webnar Gartner) 

Fevereiro/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: este webinar foi elaborado para ajudar os líderes 

responsáveis pela liderança em tecnologia a navegar por esses futuros. O crescimento continua sendo 

uma prioridade para CEOs e diretores do conselho, mas a disponibilidade de talentos qualificados 

continua sendo um fator limitante significativo na busca por modelos de negócios digitais.  

Prepare Supply Chain to win in the turns (webnar Gartner) 

Janeiro/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: neste webinar complementar do Gartner, revelamos 

como você pode desenvolver sua estratégia para vencer nas curvas, fortalecendo três pilares da cadeia 

de suprimentos: Estratégia, Custo e Talento. (i) prepare sua estratégia para agir com confiança em 

meio à incerteza (ii) implementar disciplina de gerenciamento de custos para alocar e executar recursos 

enquanto estimula a inovação (iii) posicione o talento para sustentar o progresso na transformação. 

The future of work and new work nucleus (webnar Gartner) 

Janeiro/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: neste webinar complementar do Gartner, descubra como 

você pode avançar em direção a um novo núcleo de trabalho: (i) aplicativos de produtividade pessoal 

e de equipe que terão o maior impacto na força de trabalho (ii) como ajudar os funcionários a adotar 

IA, autômato, desenvolvimento de baixo código e alfabetização em dados (iii) Funções e 

responsabilidades necessárias para impulsionar a capacitação de tecnologia dos funcionários. 

IT spending Forecast 4Q19 (webnar Gartner) 

Janeiro/2020, carga Horária de 1h, conteúdo: neste webinar complementar do Gartner, examinamos 

algumas das novas tecnologias que surgirão em 2020 como grandes mudanças no status quo. O 

crescimento dos gastos globais com TI será revertido em 2020, com aumentos anuais esperados até 

2023. No entanto, a incerteza se aproxima à medida que as organizações consideram os impactos do 

Brexit, flutuações cambiais, guerras comerciais contínuas e uma possível recessão global.  

Grandes Fornecedores de TI, Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário 

Abril/2019, Carga horária de 2h, conteúdo: palestra proferida pelos Auditores do TCU Diego Hülse e 

Carlos Mamede sobre o Acórdão 2.569/2018-TCU-Plenário: em que situações há potenciais riscos às 

contratações? Falta de transparência por parte do fornecedor/fabricante; complexidade dos modelos 

de comercialização; dificuldade de comparação de preços; IN4 e Res 182 CNJ. Observação: não foi 

emitido certificado, mas o curso consta no sistema do BB. 

Sapiência – 4 Minutos de Pensamento Estratégico (UniBB) 

Fevereiro/2019, carga Horária de 1h, conteúdo: conhecer métodos e ferramentas que auxiliam o 

desenvolvimento do pensar estratégico, considerando em seu planejamento os imprevistos, a 

execução e o aprendizado. 1. O homem e o tempo; 2. O PDCA e o aprendizado; 3. Prevendo cenários; 

4. A estratégia e a execução; 5. Construindo o futuro; 6. A estratégia e a contingência; 7. O 

planejamento “esperto”; 8. A evolução dos “sensos”; 9. A consciência e a estratégia; e 10. A profecia 

autorrealizável. 
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Sapiência – Resolução de Problemas e Tomada de Decisão (UniBB) 

Fevereiro/2019, carga Horária de 1h, conteúdo: expor sobre o funcionamento da mente humana e a 

relevância do pensamento criativo na tomada de decisões e solução de problemas. 1. Introdução; 2. A 

mente e seus segredos; 3. Pensamento Criativo; 4. Os processos de decisão e a solução do problema 

e 5. Conclusão. Observação: não foi emitido certificado, mas o curso consta no sistema do BB. 

Sapiência – Digital Leadership: O Gestor como Design Thinker (UniBB) 

Fevereiro/2019, carga Horária de 1h, conteúdo: identificar os princípios da liderança digital. 

Observação: não foi emitido certificado, mas o curso consta no sistema do BB. 

Sapiência – 4 Minutos de Accountability (UniBB) 

Fevereiro/2019, carga Horária de 1h, conteúdo: Identificar o que é Accountability e quais seus 

benefícios. 1. O que é Accountability; 2. Evolução da Accountability; 3. Pessoas bem-sucedidas e 

Accountability; 4. “A culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser!”, 5. 10 desculpas que as pessoas 

mais ouvem; 6. Pessoas comuns não agregam valor; 7. A força das perguntas; 8. Pessoas accountable 

na Gestão; 9. Pessoas accountable assumem riscos; 10. Desenvolvendo pessoas excelentes; e 11. 

Accountability, estar bem e felicidade. Observação: não foi emitido certificado, mas o curso consta no 

sistema do BB. 

Liderança na Transformação de Negócios Digitais – engajamento e governança (UniBB) 

Fevereiro/2019, carga Horária de 1h, conteúdo: Estimular as discussões sobre os impactos das novas 

tecnologias na indústria financeira, identificando estratégias para explorar as oportunidades de 

negócios e mitigar as ameaças decorrentes desse novo contexto. 1. Digitização; 2. Ecossistemas 

digitais; 3. Modelos de negócios digitais; e 4. Experiência do cliente. Observação: não foi emitido 

certificado, mas o curso consta no sistema do BB. 

Pensando Fora da Caixa: Gestão e Liderança (UniBB) 

Janeiro/2018, carga Horária de 1h, conteúdo: conceituar liderança utilizando como referencial filósofos 

de vários tempos. 

Pensando Fora da Caixa: Liderança e Relacionamento (UniBB) 

Janeiro/2018, carga Horária de 1h, conteúdo: explicar como a alegria, a tristeza, a esperança, o prazer 

e outros afetos que caracterizam a essência humana têm influência na vida pessoal e profissional. 

Pensando Fora da Caixa: Gestão e Mudança (UniBB) 

Janeiro/2018, carga Horária de 1h, conteúdo: identificar como as mudanças que podem trazer a 

felicidade e transformar o nosso potencial em atos do dia a dia. 

Fundamentos de Segurança da Informação (UniBB) 

Janeiro/2018, carga Horária de 6h, conteúdo: identificar as principais ameaças e vulnerabilidades no 

trato da informação, bem como os cuidados para prevenir as situações de risco. 1. Introdução a 

Segurança da Informação; 2.  Trânsito de Terceiros; 3. Descarte de Informações; 4. Identificação 

Digital; 5. Acessos; 6. Engenharia Social; 7.  Uso Responsável da Internet; 8. Defesa da Propriedade 

Intelectual; 9. Cópias de Segurança; 10. Uso do E-mail Corporativo e 11. Dispositivos Móveis.  

Sinapse Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Unibb) 

Janeiro/2018, carga Horária de 2h, conteúdo: descrever a dinâmica da prevenção e do combate à 

lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no mundo e no Brasil e o Processo desenvolvido 

pelo Banco para prevenir a utilização de sua estrutura para essas práticas. 

Análise de Riscos Em Projetos de TI 
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Agosto/2017, carga Horária de 2h, conteúdo: metodologias, frameworks e melhores práticas de 

identificação de riscos em projetos de TI. Observação: não foi emitido certificado, mas o curso consta 

no sistema do BB. 

Ser Ético é BOMPRATODOS – Módulo I (UniBB) 

Junho/2017, carga Horária de 1h, conteúdo: identificar a importância dos valores e princípios éticos no 

dia a dia de trabalho. Ser ético é fazer negócios de forma responsável, Ser Ético é conceder crédito 

com responsabilidade, Ser Ético é respeitar o sigilo bancário e as decisões do cliente, Ser Ético é 

repudiar o assédio sexual e moral, Ser Ético é tratar clientes e colegas com respeito e cortesia, Ser 

Ético é repudiar a corrupção, Ser Ético é contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 

Ser Ético é BOMPRATODOS – Módulo II (UniBB) 

Junho/2017, carga Horária de 1h, conteúdo: identificar a importância dos valores e princípios éticos no 

dia a dia de trabalho. Ser ético é fazer negócios de forma responsável, Ser Ético é conceder crédito 

com responsabilidade, Ser Ético é respeitar o sigilo bancário e as decisões do cliente, Ser Ético é 

repudiar o assédio sexual e moral, Ser Ético é tratar clientes e colegas com respeito e cortesia, Ser 

Ético é repudiar a corrupção, Ser Ético é contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 

Plataforma Watson (IBM) 

Junho/2017, carga Horária de 2h, conteúdo: a tecnologia IBM de Inteligência Artificial (IA), módulos e 

API’s de IA do Watson, aplicações práticas, cases de sucesso globais no uso do Watson e futuro da 

IA. Observação: não foi emitido certificado, mas o curso consta no sistema do BB. 

Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual (UniBB) 

Abril/2017, carga Horária de 2h, conteúdo: identificar as características, consequências e formas de 

prevenção e combate do assédio moral e sexual. 1. Evitar condutas e práticas abusivas no ambiente 

de trabalho; 2. Combater condutas e práticas abusivas que degradam o ambiente de trabalho; 3. 

Relacionar-se de forma respeitosa com os colegas de trabalho; 4. Utilizar os canais da Ouvidoria Interna 

para denunciar situações de assédio. 
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FORMULÁRIO V  

CURRÍCULO PROFISSIONAL 
 

Eder Luiz Menezes de Faria 

I - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário. 

1. CURSO SUPERIOR  

CURSO: Tecnólogo 

INSTITUIÇÃO: UNICEUB, Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia 

ANO DE CONCLUSÃO: 2002 

2. PÓS-GRADUAÇÃO  

CURSO: MBA Desenvolvimento, Segurança e Qualidade na Internet/Intranet 

INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL/UFRGS 

ANO DE CONCLUSÃO: 2002 

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 
(três) anos, no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de 
auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo 
menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.  

Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste 
formulário. 

1. CARGO A SER CONSIDERADO (deverá ser comprovado por meio de documentos hábeis) 

PERÍODO: 25/05/2021 a momento 

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Estatutário 

EMPREGADOR: Banco do Brasil S.A. 

CNPJ DO EMPREGADOR: 00.000.000/0001-91 

Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA: 

Como Diretor-Estatuário da Diretoria de Suprimentos, Infraesrtrutura e Patrimônio do Banco do Brasil, informo abaixo 
algumas informações que demonstram a complexidade e a criticidade da diretoria que administro e, 
consequentemente, as competências e habilidades das áreas administrativa, financeira, gestão de risco, compliance, 
ASG e liderança de pessoas, exigidas para o exercício do meu cargo de diretor: 

a) Lidero 2.063 pessoas na estrutrura, com 244 na Sede e 1.819 distribuídas em sete centros de serviços e sete 

plataformas de atendimento 

b) Administro o segundo maior pacote de despesas do Banco do Brasil que, em 2021, é de R$ 6,2 Bi, e R$ 3,3 Bi de 

investimento fixo. 

c) 5,1 milhões de m2 de área de escritórios no Brasil e no exterior, 6.450 imóveis, 3.253 locados, juntamente com 

todos os serviços de manutenção, engenharia, obras, facilities, entre outros, e 6,9 mil imóveis não de uso, com R$ 

76,6 mi de despesas evitadas com renegociações de aluguéis.  

d) R$ 35 Bi de contratações anuais. 

e) R$ 23 Bi de suporte de engenharia.  

f) 26,1 mil postos de serviços terceizados gerenciados. 

g) 2,3 milhões de itens de material de expediente supridos anualmente. 

h) 10,8 mil processos de contratação fiscalizados e auditados pela Auditoria Interna, Controles Internos e sujeitos à 

fiscalização da CGU e TCU. 

i) R$ 1,5 Bi de despesas evitadas com negociações de tecnologia da informações com grandes provedores de TI 

globais. 

j) 3,6 toneladas de residuos descartados. 

k) Portifólio estratégico de ecoeficiência: (i) Investimentos de R$ 700 mi rm energia renovável: R$ 686 mi GD e 29 mi 

em ACL (ii) redução de 28,8 milhões de impressão de papel em 2021, redução de 7,4% em relação ao mesmo 

período de 2020 (iii) 90% da matriz energética de fontes renováveis até 2024, sendo 22% ACL e 68% GD (29 

usinas fotovoltáicas, eólias ou biogás) com economia projetada de R$ 175 mi até 2025 (v) compensação de 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no total de 532,84 mil MWh.  

l) Projetos de eficiência imobiliária com projeção de despesas evitadas de R$ 1,57 Bi até 2032. 

 

Além disso, sou Coordenador do Comitê de Auditoria da Holding UBS-BB desde setembro de 2020, Conselheiro Fiscal 

da BB Consórcios desde novembro de 2021 e, desde junho de 2021, sou membro do Conselho de Administração da 

BBDTVM, que administra ativos da ordem de R$ 1,4 trilhões.  

  

2. CARGO A SER CONSIDERADO (deverá ser comprovado por meio de documentos hábeis) 

PERÍODO: 08/03/2019 até 24/05/2021 

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Gerente Executivo 

EMPREGADOR: Banco do Brasil S.A. 

CNPJ DO EMPREGADOR: 00.000.000/0001-91 

Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA: 

Liderei a estruturação de um Centro de Excelência Corporativo de Business Process Outsourcing (BPO) e a estratégia 

de BPO corporativa do BB. 

Liderei a Estratégia de Ecoeficiência Energética composto pela comercialização e gestão de energia elétrica para 

unidades consumidoras do Banco do Brasil, no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e locação de 19 usinas 

geradoras de energia elétrica de fontes renováveis, por Geração Distribuída (GD), na modalidade de autoconsumo 

remoto, incluindo os serviços de manutenção e operação pelo período de 15 anos. Essa estratégia possibilitará que o 

BB tenha, até 2025, 90% de fonte renovável, 22% de Geração Distribuída e 68% ACL, gerando uma economia 

estimada de R$ 558 Mi em 15 anos, com melhoria dos indicadores de sustentabilidade Índice de Sustentabilidade do 

Dow Jones (DJSI) e Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). 

Liderei negociações de grande porte com fornecedores estratégicos de TI utilizando melhores práticas globais de 

contratação e negociação. Essas negociações proporcionaram uma redução de preços de mais de R$ 1,5 Bi. Essas 

negociações exitosas foram levadas ao conhecimento de Comitês Estratégicos e do Conselho de Administração. Além 

disso, essas melhores práticas foram instituídas como normas na diretoria. 

Liderei, juntamente com outras diretorias, o projeto corporativo denominado FlexyBB + Trabalho Remoto, aprovado 

pelo Conselho Diretor em maio de 2020, com foco na eficiência operacional, transformação digital e transformação 

cultural. Esse projeto envolve implantação de trabalho remoto para 32 mil colaboradores. Projeção de redução líquida 

de despesas na ordem de R$ 1,7 Bi em 12 anos, devolução de 12 prédios locados e venda de 7 prédios próprios com 

valor estimado de R$ 502,8 mi, além de contribuir para a transformação cultural e a implantação do conceito de digital 

workplace. 

Liderei a estruturação do processo e as normas de utilização de leasing para aquisições de TI, para viabilizar 

operacionalmente o cumprimento da estratégia de contratação de arrendamento mercantil, com obtenção de PL 

incremental de R$ 158 milhões para hardware e software, com operação de leasing (CDI + 0,94%). 

Como membro do Comitê de Administração da Diretoria, aprovamos e iniciamos a implantação de um Programa de 

Transformação da diretoria, para torná-la mais aderente às melhores práticas de mercado e às necessidades de 

transformação digital do Banco. Esse programa busca: orquestração eficaz de demandas; gestão dinâmica da matriz 

demanda x capacidade para todas as esteiras; racionalização, automação e integração digital das esteiras; Gestão do 

risco de fornecedores ao longo de toda a cadeia de valor; arquitetura tecnológica e modelo operacional; plano de 

upskilling. 

Liderei a implantação de soluções inovadoras e/ou digitais que contribuem para melhoria da experiência de clientes 

internos e externos, além de melhorarem a eficiência operacional, gerando economia e melhorando indicadores de 

sustentabilidade, como por exemplo, piloto de IoT que foi implantado para 30 dependências. Em 4 anos estima-se uma 

economia projetada de cerca de R$ 10 milhões, com implantação em 180 agências em SP e 120 no RJ. 

Liderei a equipe para apresentação de propostas de ecoeficiência energética para 2021-2025, com fofo em eficiência 

operacional e sustentabilidade. (i) economia de R$ 165 milhões até 2025 com redução de despesas na aquisição de 

energia elétrica; (ii) atingir um nível de suprimento de energia 90% renovável até 2024, por meio de geração distribuída 

remota, com 22%, e 68% pelo mercado livre. Essas propostas foram aprovadas e estão em implantação em 2021. 

Liderei diversos projetos com foco na melhoria de processos de contração e dos resultados financeiros das 

contratações de TI, com estruturação de processo de contratação de serviços de arrendamento mercantil financeiro 

(leasing financeiro). (i) redução de R$ 53 milhões de despesas de depreciação, (iii) redução de custos e impactos com 

descarte, pois, caso devolvidos ao fim do contrato, a obrigação é da arrendadora. De junho de 2020 saímos de R$ zero 

para R$ 830 Mi contatados por leasing. 

Liderei a implementação de novos modelos inovadores de suprimentos: novo modelo de fábrica de sofwtare, 

contratação de solução de Low Code, de cientiscas e engenheiros de dados e supespecialistas . Aceleração das 

transformações digital e cultural e eficiência operacional, com aporte de capacidade tecnológica, com por exemplo, IA, 

analytics e outras capacidades. 

3. CARGO A SER CONSIDERADO (deverá ser comprovado por meio de documentos hábeis) 

PERÍODO: 01/03/2004 a 16/01/2005 e 14/03/2017 a 01/03/2019 

Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente
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CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Gerente de Auditoria 

EMPREGADOR: Banco do Brasil S.A. 

CNPJ DO EMPREGADOR: 00.000.000/0001-91 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA: 

Coordenei o Programa de Inovação da Auditoria Interna pelo qual foram selecionados e treinados agentes de inovação 

que desenvolveram 30 projetos, dos quais, alguns foram priorizados e implantados: (i) acesso automatizado aos eDoc 

por Gerentes e Coordenadores de auditoria; (ii) desenvolvimento de um painel do auditado com disponibilização de 

Relatórios de Auditoria, Súmulas e Informações Técnicas, referentes aos trabalhos de auditoria de 2017 e 2018; (iii) 

desenvolvimento de um portal do conhecimento com disponibilização de informação e conhecimento com vistas a 

promover um clima de inovação e criatividade, por meio da transferência do conhecimento entre a comunidade da 

Auditoria Interna; (iv) piloto de utilização de inteligência artificial para leitura dados não estruturados, notas técnicas, 

para classificação automáticas de PCE, com protótipo de solução utilizando inteligência artificial com utilização de 

computação cognitiva para auditoria preditiva de compras e contratações; (v) protótipo de chatbot para Auditoria 

Interna (interno e externo); (vi) protótipo auditoria ágil em negócios digitais, com planejamento dos eixos de análise de 

negócios digitais com abordagem de auditoria ágil: 1º Eixo de análise com foco nos riscos operacional e de reputação 

e 2º Eixo de análise com foco na experiência do cliente; (vii) captura automatizada de informações: Movimentações 

financeiras; IP’s de acesso; Log’s de cadastro; (viii) gamificação de métodos e processos, implantação de métodos 

ágeis e gestão de trabalhos de auditoria com metodologia Lean Kanban.  

Coordenei consultorias e workshops internos para diversas diretorias com vistas a aprimorar e consolidar os processos 

de governança de compras e contratações de TI no Banco e a conformidade com as melhores práticas, leis e normas 

nacionais e internacionais, conforme abaixo: 

a) workshop sobre governança de compras e contratações de TI na administração pública, 23.05.2017 

b) workshop sobre riscos relacionados com contratações de TI na administração pública, 20.12.2017. 

c) workshop sobre governança, gestão de riscos, Cobit e melhores práticas para aquisição e fornecimento de TI, 

Riscos e Oportunidades, 19.01.2018. 

d) contratação de serviços em nuvem e Resolução Bacen 4.658, 01.06.2018.  

e) consultoria sobre melhores práticas de governança e gestão de riscos para melhoria dos processos de comitês da 

Ditec, 17.07.2018. 

f) consultoria sobre Contratação da plataforma Alura, 15.08.2018.  

g) consultoria sobre Estratégia de Sourcing de TI, 16.08.2019. 

h) consultoria sobre Processo de apuração de falhas em sistemas, segundo as melhores práticas internacionais 

26.09.2018. 

 

CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS. 

LOCAL E DATA: Brasília (DF), 31 de dezembro de 2021 ASSINATURA:  
______________________________________ 

 

Assinado eletronicamente por:
F2597775 - EDER LUIZ MENEZES DE FARIA - 28/12/2021 às 18:54
Código Validação: 9482432597775JT

https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,


  
DECLARAÇÃO 

 
 

Declaramos para os devidos fins que o Sr. EDER LUIZ MENEZES DE 

FARIA, portador da cédula de identidade nº M-3.617.452 SSPMG e inscrito no 

CPF Nº 626.084.106-00, trabalha nesta empresa desde 25/09/1987 até esta 

data, exercendo os cargos abaixo, exceto no período entre 17/01/2005 

13/03/2017 em que esteve de licença-interesse: 

Declaramos ainda que desde 01/03/2004 exerceu cargo com poder de 

gestão administrativa, de auditoria e de fiscalização na área de Auditoria Interna. 

A partir de 08/03/2019 atuou como Gerente Executivo e desde 24/05/2021 como 

Diretor Estatutário, na Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do 

Banco do Brasil, administrando o segundo maior pacote de despesas do Banco 

do Brasil que em 2021 é de R$ 6,2 Bi, e R$ 3,3 Bi de investimento fixo, 

evidenciando atuação nas áreas administrativa e financeira.  

Além disso, vem atuando como Coordenador do Comitê de Auditoria 

(COAUD) da Holding UBS-BB desde setembro de 2020, desde junho de 2021 

como membro do Conselho de Administração da BBDTVM, que administra ativos 

da ordem de R$ 1,4 trilhão, e como Conselheiro Fiscal da BB Consórcios desde 

novembro de 2021. 

Informamos que os referidos cargos pertencem ao primeiro ou segundo 

nível hierárquico da empresa.  

 

Brasília (DF), 30 de dezembro de 2021. 

 

 

RICARDO FORNI 
Vice-Presidente Gestão Financeira e RI 

Assinado eletronicamente por:
F5828975 - JOSE RICARDO FAGONDE FORNI - 29/12/2021 às 15:38
Código Validação: 9503490743807F6

https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,



 

 

 

               

 
 
 
 

 Termo de Posse de Mandato do 
Sr. Eder Luiz Menezes de Faria no 
cargo de Diretor-Presidente da 
BB PREVIDÊNCIA - Fundo de 
Pensão Banco do Brasil 

 
 
 
 
 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA BB 

PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, Sr. Ênio 
Mathias Ferreira, tendo em vista a designação do Administrador Banco do 
Brasil por meio da indicação recebida em 27.12.2021, e ainda, a Habilitação 
pelo Órgão Regulador – Previc nº 2021.3, em 07.01.2022, bem como a Ata 
de Reunião do Conselho Deliberativo nº 120, de 30.12.2021, EMPOSSA, a 
partir do dia 11.01.2021, o Senhor EDER LUIZ DE MENEZES FARIA, 
brasileiro, casado, bancário, portador do documento de identidade 3617452 
emitido pela SSP/MG e CPF 626.084.106-00, como Diretor-Presidente da BB 
Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil, com mandato até 18 de 
janeiro de 2024. 

 

Brasília, 10 de janeiro de 2022. 

 

_____________________________________________ 
Ênio Mathias Ferreira 

Presidente do Conselho Deliberativo 

__________________________________________ 
Eder Luiz Menezes de Faria 

Diretor-Presidente Empossado 
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Assinaturas (2)

Ênio Mathias Ferreira (Presidente Conselho Deliberativo)
Assinou em 11/01/2022 às 17:46:37 (GMT -3:00)

Eder Luiz Menezes de Faria (Diretor-Presidente Empossado)
Assinou em 11/01/2022 às 16:54:59 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

11/01/2022 às 16:54:23 
(GMT -3:00)

Fabiani Rozeng Moraes solicitou as assinaturas.

11/01/2022 às 16:54:59 
(GMT -3:00)

Eder Luiz Menezes de Faria (CPF 626.084.106-00; E-mail 
eder.faria@bbprevidencia.com.br; IP 168.197.140.166), assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

11/01/2022 às 17:46:37 
(GMT -3:00)

Ênio Mathias Ferreira (CPF 725.078.106-53; E-mail enio@bb.com.br; IP 
45.166.238.74), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Página 1 de 2

https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador
https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador
https://verificador.contraktor.com.br?utm_source=comprovante&utm_medium=pdf&utm_campaign=verificador


Comprovante de Assinatura Eletrônica

#2bcf0c5c-0e98-4be4-a2b2-de2abaaad4e8
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

11/01/2022 às 17:46:38 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

Página 2 de 2





 
  

 

Governance Technology – Rua Copaíba, Lote 1, Sala 203, Torre A, DF Century Plaza, Águas Claras, Brasília 
(DF), CEP 71919-900 – www.governance.com.br 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, LUI MORAES DE SOUZA, CPF 870.176.361-04, Sócio-Diretor da empresa 

GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E 

GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA, CNPJ 07.207.324/0001-44, situada na Rua Copaíba, 

Lote 1, Sala 203, Torre A, DF Century Plaza, Águas Claras, Brasília (DF), CEP 71919-900, 

declaro que o Sr. EDER LUIZ MENEZES DE FARIA, CPF 626.084.106-00, realizou 

consultorias, treinamentos e a implantação do Sistema de Auditoria Interna da FUNCEF – 

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, no período de outubro/2008 a 

dezembro/2017 conforme contratos abaixo: 

 Contrato S/N de 06/10/2008 

 Primeiro Termo Aditivo de 02/03/2015 

 Segundo Termo Aditivo de 22/02/2016 

 Terceiro Termo Aditivo de 30/09/2016 

 Quarto Termo Aditivo de 01/06/2017 

 

Brasília (DF), 27 de janeiro de 2022. 

 

GOVERNANCE TECHNOLOGY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

INFORMÁTICA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA 

 

_________________________________________ 

Lui Moraes de Souza 

Sócio-Diretor 


