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ESPECIALIZAÇÃO/FORMAÇÃO ACADÊMICA 
2001 MBA em Administração de Empresas pelo Instituto Brasileiro de Mercado de 
Capitais – IBMEC/Rio 
1999 MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC/Rio 
1997 Graduação em Economia pela PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro) 
 
CERTIFICAÇÃO 
CFA charterholder desde 2007 (Chartered Financial Analyst) 
 
CURSOS 
Leadership Development – Center for Creative Leadership (San Diego, CA) / 2006. 
The Looking Glass Experience – Center for Creative Leadership (San Diego, CA) / 2006. 
 
 
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 
▪ 16 anos de experiência profissional na área Financeira da indústria de Capitalização, 

Seguros de Pessoas e Previdência Privada Complementar, com especial experiência na 
gestão de riscos externalizados, através de planos estruturados conforme Resoluções 
CNSP nº. 107/2004, 117/2004, 119/2004, Circulares SUSEP nº. 302/2005 e 317/2006 e 
Resolução CGPC nº. 17/2015. 

▪  Gestor das áreas responsáveis pelas Demonstrações Financeiras em IFRS, US GAAP, 
contabilidade nacional e preparação de relatórios financeiros e gerenciais, 
controladoria, contabilidade, fiscal, investimentos, planejamento financeiro, 
valuation, EVA, orçamento, contas a pagar e receber e tesouraria. 

▪ Experiência na definição das estratégias de investimento junto a gestores internos e 
externos, com a direta especificação das variáveis de risco, retorno e limitações na 
construção de carteiras (tipos de investimento, limites de crédito, veículos de gestão, 
VAR etc.). 

▪ Responsável pelo relacionamento direto com acionistas estrangeiros e domésticos 
relativamente às informações financeiras. 

▪ Controle dos investimentos em empresas subsidiárias. 
▪ Gestor do Departamento Fiscal com forte atuação para otimização dos processos, 

governança e planejamento fiscal. 
▪ Presidente do Conselheiro Fiscal da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.  
▪ Membro titular das Comissões de Administração e Finanças da CNSeg e FenaPrevi. 
▪ Prêmios “The President’s Award” e “Chairman’s Silver Award” em 2005. Ambos 

concedidos pela The Hartford. 
▪ Conselheiro Fiscal titular do Mongeral Aegon Fundo de Pensão desde 2013. 
 



 
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 
 
Diretor Financeiro, Setembro 2016 – Atual 
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 
 
▪ Responsável pelo Departamento de Contabilidade, pela publicação de Balanços e 

coordenação dos trabalhos de auditoria externa. 
▪ Responsável pelo Departamento de Tributos com foco em otimização de 

processos, planejamento tributário e coordenação do trabalho dos advogados 
externos para gestão de contencioso e emissão de opiniões legais de qualquer 
natureza tributária. 

▪ Responsável pelo Departamento de Controladoria, pela divulgação de informações 
gerenciais para os acionistas nacionais e estrangeiros. 

▪ Implantação do sistema de informações gerenciais para avaliação de produtos, 
canais de venda e regiões de atuação, com especial atuação na gestão de riscos 
externalizados, através de planos estruturados conforme Resoluções CNSP nº. 
107/2004, 117/2004, 119/2004, Circulares SUSEP nº. 302/2005 e 317/2006 e 
Resolução CGPS nº. 10/2004. 

▪ Coordenação do processo orçamentário anual, acompanhamento e divulgação dos 
resultados reais e atuação para a realização do plano de negócios. 

▪ Coordenação e realização do “Business Plan” anual com o desenvolvimento de 
modelos de projeção de longo prazo. 

▪ Responsável pelo Departamento de Tesouraria e pela gestão e otimização do fluxo 
de caixa. 

▪ Responsável pelo Departamento de Técnico e Atuarial. 
 
 
Superintendente de Controladoria e Contabilidade, Fevereiro 2008 – Agosto 2016 
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 
 
▪ Responsável pela publicação de Balanços e coordenação dos trabalhos de auditoria 

externa. 
▪ Responsável pela gestão da área fiscal com foco em otimização de processos, 

planejamento tributário e coordenação do trabalho dos advogados externos para 
gestão de contencioso e emissão de opiniões legais de qualquer natureza tributária. 

▪ Responsável pela divulgação de informações gerenciais para os acionistas nacionais e 
estrangeiros. 

▪ Implantação do sistema de informações gerenciais para avaliação de produtos, canais 
de venda e regiões de atuação, com especial atuação na gestão de riscos 
externalizados, através de planos estruturados conforme Resoluções CNSP nº. 
107/2004, 117/2004, 119/2004, Circulares SUSEP nº. 302/2005 e 317/2006 e 
Resolução CGPS nº. 10/2004. 

▪ Coordenação do processo orçamentário anual, acompanhamento e divulgação dos 
resultados reais e atuação para a realização do plano de negócios. 



▪ Coordenação e realização do “Business Plan” anual com o desenvolvimento de 
modelos de projeção de longo prazo. 

 
 
Diretor de Administração de Vendas, Junho 2007 – Dezembro 2008 
ICATU HARTFORD 
 
▪ Aumentar o desempenho da equipe de vendas em todas as linhas de negócios.  
▪ Definir a estrutura ideal da equipe de vendas, custos envolvidos e implementar as 

alterações necessárias. 
▪ Definir as métricas ideais para avaliação e implementar as novas regras de 

remuneração.  
▪ Ampliar as ações de marketing direto e desenvolver novas estratégias de vendas. 
▪ Definir e coordenar as campanhas de vendas e o treinamento da equipe de vendas. 
 
Diretor de Finanças e Contabilidade, Abril 2006 – Maio 2007 
ICATU HARTFORD 
 
▪ Coordenar os departamentos de Contabilidade, Tesouraria e Contas a Pagar, relativos 

a todas as empresas do Grupo (Seguros de Vida, Previdência Privada Complementar e 
Capitalização). 

▪ Coordenação das Demonstrações Financeiras em USGAAP e contabilidade nacional. 
▪ Coordenação dos relatórios financeiros e gerenciais. 
▪ Gestão do fluxo de caixa diário de todas as companhias do grupo, incluindo a 

destinação para investimentos. 
▪ Controle dos investimentos em empresas subsidiárias. 
▪ Membro efetivo do Comitê Tributário. 
 
 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS 
 
Gerente Executivo de Controladoria, Junho 2002 – Março 2006 
ICATU HARTFORD 
 
Gerente de Controle Financeiro (em Operações de Capitalização), Agosto 1999 – Maio 
2002 
ICATU HARTFORD 
 

 


