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Também é diretor de Participações na Previ.

Perfil pessoal e formação acadêmica
Solteiro, pai de uma filha, Denísio Liberato é graduado em Economia pela Universidade Federal de Viçosa
(UFV - MG). Possui mestrado e doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É professor de
Finanças nos cursos executivos do IDP em Brasília e da FGV em São Paulo. Possui Certificação em
Investimentos pelo ICSS. É membro frequente em bancas examinadoras de pós-graduação strictu sensu em
temas relacionados a ESG em instituições acadêmicas de primeira linha.
Fala inglês.
Experiência no setor de energia e na formação/graduação - citadas acima
Atuou como conselheiro de grupo técnico multidisciplinar em projeto teve como objetivo o desenvolvimento
de uma plataforma de avaliação de investimentos em P&D no setor elétrico, considerando aspectos
financeiros e estratégicos de cada projetos à agenda de crescimento da companhia, sob a gestão e controle
da ANEEL. Participou também de projetos para estimar o WACC regulatório de empresas do setor elétrico.

Experiência em outras [indústrias/companhias]
Denísio possui experiência na indústria financeira, governo federal e em previdência complementar. No
Banco do Brasil, de 2017 a 2020, ocupou o cargo de Gerente Executivo na Diretoria de Mercado de Capitais
e Infraestrutura. Foi Gerente Executivo da Diretoria de Governança Corporativa (2015-2017), em Brasília, e
atuou como economista e estrategista (2008-2012) no Private Bank do Banco do Brasil, em São Paulo. Entre
2002 e 2007, teve também passagens pelas Diretorias Internacional em São Paulo e de Finanças em Brasília.
De 2013 até 2015 foi cedido ao Governo Federal para atuar na Secretária de Política Econômica do Ministério
da Fazenda, em Brasília, tendo atuado neste período como Secretário-Adjunto de Política Macroeconômica
e Coordenador-Geral de Análise Macroeconômica.

Outras informações
Foi o Vencedor do 7º Prêmio Revelação em Finanças 2010 – IBEF(SP) / KPMG
É mentor no Programa de Aceleração de Carreiras da ANFEA-USP (Associação de negros da Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo)
É editor associado do Journal of Racial and Ethnic Social Equality (JRESE)
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