Alexandre Alves de Souza
(Niterói - RJ, Brasil, 1970)
Membro Titular do Conselho de Administração da Neoenergia
Também é Membro do Comitê Financeiro da Neoenergia.
Perfil pessoal e formação acadêmica
Casado, pai de 02 filhos, Alexandre Alves de Souza é formado em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira
(Niterói-RJ), Pós-Graduado em Marketing pela PUC RIO e possui Mestrado em Administração pela UFF Universidade
Federal Fluminense (Niterói – RJ).
Fala inglês e português (língua nativa).
Experiência no setor de energia
No setor de asset management, idealizou e viabilizou, em conjunto com o Banco Votorantim, o Fundo de
Investimentos em Participações (FIP) Energia I e II, voltado exclusivamente para o setor de energia, que previa a
compra de participações em usinas de biomassa, energia eólica e centrais hidrelétricas (PCH).
Experiência em outras indústrias
Foi CMO do Banco do Brasil no período de outubro de 2016 a abril de 2020, respondendo por branding, publicidade,
ações promocionais, patrocínios e marketing digital, sediado em Brasília - DF.
Foi Head/Country Manager do Banco do Brasil New York, no período de abril de 2012 a outubro de 2016, sediado na
cidade de Nova Iorque, respondendo por Global Treasury, Liquidity Center, Booking Loans e Clearing Activities.
Foi Gerente Executivo da maior asset company do Brasil, a BB DTVM, subsidiária integral do Banco do Brasil, sediada
na cidade do Rio de janeiro, no período de 2007 a 2012, respondendo por produtos (criação, extinção, alteração, etc.)
e distribuição doméstica e internacional
Foi um dos integrantes do grupo de profissionais do Private Equity escolhidos para identificar os potenciais projetos
e decidir pelo investimento.
Foi durante 02 anos membro do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos da PREVI – Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil, gerenciando os investimentos do fundo de pensão, inclusive a participação na
Neoenergia.
Outras informações
Foi membro do Conselho de Administração de várias empresas, conforme abaixo:
• Entre os períodos de abril de 2017 à abril de 2020 – Membro Titular do Conselho de Administração – Empresa:
Banco do Brasil Consórcios, sediada em Brasília (DF);
• Entre os períodos de abril de 2012 e abril de 2020 – Membro Titular do Conselho de Administração – Empresa:
Banco do Brasil USA Holding, sediada na cidade de Nova Iorque;
• Entre os períodos de janeiro de 2020 à abril de 2020 – Membro Titular – ABA Associação Brasileira de
Anunciantes, sediada em São Paulo (SP);
• Entre os períodos de abril de 2019 à setembro de 2019 - Membro Titular do Conselho de Administração –
Empresa Tupy S/A, sediada em Joinville (SC);
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Entre os períodos de abril de 2013 à outubro de 2016 – Membro Suplente – Institute of International Banks,
sediada em Nova Iorque;
Entres os períodos de agosto de 2008 à abril de 2012 – Diretor – Empresa - BB Unit Trust Ireland – Investment
Vehicle – Banco do Brasil Asset Company, sediada na Cidade de Dublin, Irlanda.
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