Márcio de Souza
(Petrópolis (RJ), Brasil, 1966
Membro Titular do Conselho de Administração da Neoenergia
Diretor de Administração da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
Perfil pessoal e formação acadêmica
Casado, pai de 03 filhos, Márcio de Souza é advogado, formado em Direito pela Universidade Católica de
Petrópolis - UCP, Petrópolis (RJ), com pós-graduação em Gerenciamento de Projetos, pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV – Rio de Janeiro (RJ).
Possui as certificações CPA-20, emitida pela Anbima, sediada no Rio de Janeiro (RJ), e Gestor de Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, com ênfase em Administração, emitida pelo ICSS – Instituto de
Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, sediado em São Paulo (SP), além de
especialização em mandado de segurança, pela Universidade Católica de Petrópolis, em Petrópolis (RJ).
Fala Português e Inglês, nível intermediário.
Experiência no setor de energia e na formação/graduação
No setor de Previdência Complementar Fechada, lidera, desde junho de 2018, a Diretoria de Administração
da Previ, onde é responsável pelas áreas de suporte administrativo, gestão de pessoas, tecnologia da
informação, contabilidade, controle financeiro, mapeamento de processos e controladoria, gerenciando o
funcionamento diário da Entidade. É o Administrador Estatutário Responsável pela contabilidade e, em
março de 2020, foi designado como o Encarregado de Tratamento de Dados da Previ.
Experiência em outras [indústrias/companhias]
Atuou na Indústria Aeronáutica como Conselheiro de Administração Titular da Embraer, sediada em São
Paulo (SP), no período de abril de 2019 a abril de 2021.
Outras informações
Funcionário do Banco do Brasil desde 1981 e empossado na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil desde 2004, ocupou diversas posições. Entre 2013 e 2018, antes de assumir o mandato como Diretor
de Administração, atuou como Gerente Executivo de Benefícios, liderando as concessões de aposentadorias
e pensões e o processamento da folha de pagamento.

Cuide do meio ambiente
Imprima em preto e branco e somente se necessário.
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