
Aires Hypolito 

(São Paulo, Brasil, 1955) 

Cuide do meio ambiente 

Imprima em preto e branco e somente se necessário. 

 

 

 
 

 
Membro Suplente do Conselho de Administração da Neoenergia  

Perfil pessoal e formação acadêmica 

Casado e pai de dois filhos, Aires Hypolito possui bacharelado em Letras/Linguística pela Universidade de São Paulo 

(1978), pós graduado strictu sensu em Redes de Computadores pela Universidade Católica de Brasília (1995), possui 

MBA em Marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1997), e Governança Corporativa pela Universidade 

de São Paulo/FIPECAFI (2000), além de Certificação para Conselheiro de Administração – IBGC Instituto Brasileiro De 

Governança Corporativa (2010). 

Fala português, inglês, francês e espanhol (leitura). 

Experiência no setor de Tecnologia da Informação (TI) 

Foi Diretor Comercial de Produtos IBM na B2BR Business to Business Integration Brasil, (2011-2012), em Brasília, 

diretor de TI no BRB Banco de Brasília S.A., (2007-2009), empresa do ramo financeiro, em Brasília, Superintendente 

executivo de TI do Banco J. Safra, (2004-2007), ramo financeiro, em São Paulo, Diretor de Operações e Tecnologia na 

BB Turismo, (2003-2004), empresa do ramo de turismo, em Brasília, e ainda Gerente Executivo e Gerente Geral de TI 

do Banco do Brasil S.A., (1997-2002), ramo financeiro, em Brasília. 

Experiência no Setor Financeiro 

Foi presidente na Cartão BRB, (2009-2010), ramo de cartões de crédito e débito, em Brasília, Diretor de Operações na 

BRB Banco de Brasília S.A., (2007), ramo financeiro, em Brasília, e ainda Diretor de Varejo – Pessoas Físicas e 

Microempresas do Banco do Brasil S.A., (2003-2004), ramo financeiro, em Brasília.  

Outras informações 

Foi membro titular dos conselhos de administração da Cartão BRB, empresa do ramo de cartões de crédito, débito e 

alimentação, em Brasília, da Empresa Visa Net (atual Cielo), empresa do ramo de meios de pagamento, em São Paulo, da 

Visa Vale (atual Alelo), empresa do ramo de cartões refeição e alimentação, em São Paulo; e ainda da Seguros BRB, empresa 

do ramo de seguros, em Brasília. 

   E ainda foi membro suplente dos conselhos de administração do SEBRAE Nacional, conselho deliberativo, empresa do 

sistema “S”, em Brasília, da Brasil Veículos, empresa do ramo de seguros de veículos, em Brasília, e da Cobra Computadores 

(atual BB Tecnologia), empresa do ramo de TI, no Rio de Janeiro. 


