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RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 
 
Carreira desenvolvida no Mercado Financeiro e Setor Público, com atuação 
predominante em Cargos de Gestão, Auditoria e Liderança, dentro da Caixa 
Econômica Federal. 
 
Exerce há 21 anos e 8 meses o cargo de Superintendente Regional da Caixa. e atuou 
nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Todos os cargos ocupados 
dentro da empresa foram através de Processo Seletivo Interno. 
 
Histórico de Alta Performance na entrega dos Resultados em todas as Unidades que 
liderou, tendo obtido enquadramento EXCEPCIONAL na última avaliação vigente na 
empresa (nota máxima da avaliação de desempenho objetiva e subjetiva). 
 
Experiência no desenvolvimento de estratégias, voltadas para o desenvolvimento 
regional sustentável, com foco na geração de emprego e renda. 
 
Profundo conhecimento do Sistema Financeiro Habitacional, com domínio na 
implementação de ações estratégicas e parcerias de governo para o segmento 
habitacional e para toda a cadeia da Construção Civil. 
 
Alta capacidade de Gestão, orientada para resultados de Alta Performance. 
 
FOCO na mobilização de Equipes pela meritocracia e valorização da produtividade. 
 
Atuação negocial na prospecção de "grandes negócios" no mercado financeiro, 
Público e Privado, com experiência em negociações amplas e complexas. 
 
Lidera, há quase seis anos, a maior Superintendência Regional da Caixa, ocupando pelo 
quinto ano consecutivo a primeira posição nacional em desempenho por "porte" - 
melhor desempenho financeiro do Brasil. 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
MBA em Consultaria Empresarial - UNB - Universidade de Brasília- conclusão em 2001 
 
Pós-graduação em Gestão Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas - com 
extensão Universitária em OHIO, EUA - conclusão em 1998 
 
Graduação em Direito - FADOM - Faculdade de Direito do Oeste de Minas Gerais - 
conclusão em 1997. 
Graduação em Ciências Econômicas - UEG - Universidade Católica de Goiás - 
conclusão em 1990. 



 
 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 
Abril - 2011 até esta data: Responde pela maior Superintendência Regional da CAIXA, 
na região Sul do Estado de Goiás, em Goiânia/Go, e a primeira do Brasil em desempenho 
financeiro. 
 
Respondeu por 6 anos pela Superintendência Regional da CAIXA, na região Norte do 
Estado de Goiás. 
 
Liderou uma Superintendência Regional da Caixa em Belo Horizonte, por 5 anos. 
 
Liderou a Superintendência da região Centro Oeste de Minas Gerais por 3 anos e meio. 
 
Aprovada em concurso interno assumiu, em 1995, a função de Superintendente Regional 
da CAIXA, quando foi indicada para a Superintendência dos Estados do Pará e Amapá. 
 
Assumiu, por concurso, o cargo de Auditora Regional da CAIXA, na região Centro Oeste 
do Brasil. 
 
Durante sua carreira ocupou diversos cargos de gestão, como Gerente de Núcleo, 
Gerente e Gerente Geral, em várias Agências da Caixa Econômica Federal, em Goiás. 
 
Ingressou na CAIXA em 1981, na Agência Uruaçu, na cidade de Uruaçu, Goiás. 


