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▪ Ocupação Profissional
Cargo

Organização

Desde

Diretor de Auditoria Interna

Banco Mercantil do Brasil SA

10/2018

Executivo de Auditoria Interna - CAE

Banco Mercantil do Brasil SA

02/2002

Assessor de Auditoria Interna

Grupo Cedro Textil – Banco Emblema SA

02/1996

Gerente Administrativo

Crupo Cedro Textil – Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira 03/1995

Cargo

Experiência
Me sinto realizado, pois na minha carreira sempre trabalhei naquilo que me dá prazer.
Auditor: estou há 27 anos no segmento de auditoria, como auditor independente contábil em Big Four; e como auditor
interno: operacionais corporativas, agências, contínua e de sistemas. Tive o privilégio de atuar em médias e em grandes
corporações. Gosto muito de tecnologia e por isso ganhei considerável vivência na avaliação e utilização de sistemas para
gestão dos processos de auditoria e de estratificação e análise de dados. Também por gostar de atuar em riscos e
processos participei de projetos de avaliação de ferramentas de ERM para convergência de interesses das áreas de risco,
controles internos, compliance e auditoria. Com muita satisfação sempre convivi e convivo com a diversidade e com colegas
que têm brilho nos olhos, o que me fez evoluir muito. Gestor: sou contador e adoro a área contábil. Mas não há como
desvincular a contabilidade das áreas administrativa e de TI, as quais também tive o prazer de atuar no mercado financeiro
e de construção civil. Me orgulho de ser Perito Contábil registrado sob o nº 5440 no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis
do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Atividades acadêmicas: Estou convicto de que todo gestor deve reservar um
tempo para multiplicar e repassar seu conhecimento aos que estão começando ou se aprimorando na profissão.
Acreditando nisso, fui Coordenador e membro participante da elaboração do projeto pedagógico do MBA de Auditoria e
Gestão de Riscos Corporativos do Centro Universitário Una, em 2014 e atuei como professor na FUMEC BH e na UNIBH.
Reservo parte do meu tempo para fomentar grupo de governança, porque considero que é necessário compartilhar
conhecimento e trocar experiências. Nosso canal principal de comunicação é a página www.auditoriainterna.org .
Experiência

Objetivo da Candidatura
Meu objetivo é:
- Contribuir para que o IIA possa melhor servir e cumprir o seu papel de representação para favorecer a capacitação da
comunidade de auditoria interna.
- Estimular a interação, a aproximação e a comunicação do IIA com os diversos grupos de diversas regiões do Brasil,
estendendo a esses locais, através de representantes regionais, todo o conteúdo do IIA, de interesse dos auditores internos.

