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(Rio de Janeiro, Brasil, 30/01/1972) 

Cuide do meio ambiente 

Imprima em preto e branco e somente se necessário. 

 

 

Internal Use 

 

 
 

Membro Suplente do Conselho de Administração da Neoenergia 

Também é membro do Comitê de Remuneração e Sucessão da Neoenergia. 

Perfil pessoal e formação acadêmica 

Divorciado, pai de um filho, João Ernesto é Bacharel em Informática formado pela Universidade Estácio de Sá (Rio de 

Janeiro). 

Possui Pós-graduação em Finanças e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro) e Pós-Graduação 

em Gestão de Previdenciária Complementar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro). 

Fala português, inglês e espanhol. 

Experiência no setor de Energia, Finanças e Previdência Complementar 

No setor de energia, trabalhou durante 6 anos na Diretoria de Participações da Previ, tendo atuado em diversos 

comitês de assessoramento ao Conselho de Administração de empresas de diversos setores, inclusive do setor 

elétrico, tais como: auditoria, financeiro, estratégia e remuneração e sucessão e operações de M&A. No BB Banco de 

Investimento S.A., foi head das áreas de underwriting de renda variável e M&A, com participação em operações de 

IPO, Follow-On e M&A de empresas de diversos setores, inclusive do setor elétrico.  

Experiência em outras companhias 

Foi head no BB Banco de Investimento S.A. de fundo de Private Equity FBIE, gerido pelo The Carlyle Group, com 

investimento em empresas do setor de varejo e indústrias. Atualmente, é gerente executivo na Diretoria de 

Investimentos da Previ, responsável pelas operações de mercado de capitais de empresas participadas, inclusive 

empresa do setor elétrico, bem como pela gestão financeira da carteira imobiliária, gestão de fundos imobiliários e 

de fundos estruturados – private equity, multimercado e COE.  

Outras informações 

É Membro Titular do Conselho de Administração da 521 Participações. 

Foi membro titular do subcomitê de ranking de fusões e aquisições (M&A) da ANBIMA. Possui certificação de Conselheiro 

de Administração do IBGC e cerificação do Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS, com ênfase 

em administração.  

 


