
 

São Paulo, 30 de março de 2022. 

 

Consulta Formal nº 01/2022 

 

Aos 

Senhores Cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA 

VAREJO - FII 

 

Prezados Senhores Cotistas, 

  

A Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com 

sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, cj. 32, Vila Olímpia, 

CEP 04551-065, inscrita no CNPJ sob o nº. 72.600.026/0001-81 (“Administradora”), na qualidade de 

instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO 

RENDA VAREJO - FII, inscrito no CNPJ sob n° 15.576.907/0001-70 ("Fundo"), nos termos do Art. 19 

da Instrução CVM n° 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472”), vem 

por meio desta consulta formal (“Consulta Formal”), consultá-los formalmente acerca das seguintes 

matérias:  

 

Em Pauta Ordinária:  

 

(i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

 

As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta dos Cotistas no site da 

Administradora, CVM e B3.  

 

A apresentação em vídeo com explanações a respeito das Demonstrações Financeiras 

apresentadas será publicada nos sites da Administradora, CVM e B3 com 5 dias de antecedência à data da 

Assembleia. 

 

Em Pauta Extraordinária:  

 

(ii) Eleição dos membros do Comitê Consultivo do Fundo (“Comitê”), conforme detalhado no 

Regimento Interno do Comitê que integra o Regulamento do Fundo: 

 

• Candidato 1: Lennon Pereira da Silva 

• Candidato 2: José Mauricio Ferreira 

• Candidato 3: Marcelo Jeannetti de Oliveira 

• Candidato 4: Carlos Souza Queiroz Ferraz 



 

• Candidato 5: Gilso Italo Gallina 

• Candidato 6: Ronaldo da Silveira Ferreira 

• Candidato 7: Rodrigo Viana Mello 

• Candidato 8: Thiago Baldasso Sartori  

• Candidato 9: Flávia Gorla Venturoli 

• Candidato 10: Leonardo de Sousa Verissimo 

• Candidato 11: Daniel Ramos Gonçalves 

• Candidato 12: Otavio Agostinho Baldo Vernaschi 

• Candidato 13: Pierre Antoine Prelorentzou  

• Candidato 14: Jorge Elias Abud 

• Candidato 15: Marcelo Pereira Haddad 

• Candidato 16: Fábio Vinícius de Lima Nóbrega 

• Candidato 17: Carlos Alberto Pisapio Carneiro 

• Candidato 18: Sérgio Ramos de Faria 

• Candidato 19: Marcelo Hagebock Guimarães 

A qualificação completa está disponível no Anexo I do presente documento. A qualificação completa dos 

candidatos foi completamente escrita pelo próprio candidato de modo que a Administradora não se 

responsabiliza por eventuais inexatidão ou vícios nas informações ali contidas. 

 

Os Cotistas do Fundo deverão votar em até 3 (três) candidatos, sendo que serão eleitos os 3 (três) 

candidatos que receberem mais votos. Desta forma, a dinâmica dos votos deverá seguir as instruções: 

para APROVAR o candidato, selecionar APROVO somente na opção dos candidatos que deseja 

eleger e ABSTENHO ou NÃO APROVO em TODOS os demais candidatos. Ao APROVAR mais de 

três candidatos, a manifestação será considerada como abstenção.  

 

As matérias descritas nos itens (i) e (ii) dependerão da aprovação por maioria simples de 

votos dos cotistas presentes. 

 

Diante do atual cenário de pandemia do coronavírus (COVID-19), considerando as determinações do 

Ministério da Saúde e as recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação à aglomeração de 

pessoas, esclarecemos que a referida Assembleia não ocorrerá de forma presencial, de modo que as 

deliberações serão tomadas exclusivamente por manifestação de voto dos Cotistas. 

 

Como forma de facilitar o acesso dos Cotistas ao voto, será disponibilizado o serviço de voto direto 

através de uma plataforma eletrônica (“Voto Via Plataforma”). Para tanto, será encaminhado um correio 

eletrônico (e-mail), em até 3 (três) dias úteis desta convocação, para que o Cotista possa se identificar 

por meio de CPF ou CNPJ e proceder com seu voto na matéria de Ordem do Dia. Os e-mails serão 

encaminhados levando-se em conta as informações atualizadas na base do escriturador e disponibilizada 

pela B3 S.A Brasil Bolsa e Balcão (“B3”), sendo que se considera que estes endereços eletrônicos de 

origem estejam atualizados. Reforçamos a importância de os Cotistas manterem atualizados seus contatos 

em seu(s) agente(s) de custódia/corretora(s). 



 

 

Na plataforma que será disponibilizada, os cotistas devem incluir os seguintes documentos no momento 

do voto: (a) se Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e 

da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de 

identificação oficial como foto do(s) representante(s) legal(is); (b) se Fundos de Investimento: cópia 

autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu 

administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como 

documento de identificação oficial como foto do(s) representantes(s) legal(is); e (c) caso o cotista seja 

representado por procurador este deverá apresentar o instrumento particular de mandato, sendo certo 

que o procurador deve estar legalmente constituído há menos de 1(um) ano. Os cotistas do Fundo 

inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Consulta Formal poderão participar da Consulta 

Formal, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante o disposto no artigo 22 da Instrução 

CVM nº 472. 

 

Para os investidores com posição em ambiente escritural, o voto poderá ser feito via Administradora 

(“Voto Via Administradora”). Neste caso, solicita-se que o voto seja manifestado por meio do 

preenchimento da Carta Resposta, cujo modelo encontra-se disponível no site da Administradora e da 

CVM, acompanhado das devidas instruções para preenchimento e envio (Anexo I). Caso algum Cotista 

vote por ambas as formas, Voto Via Plataforma e Voto Via Administradora, será considerado o último 

voto recebido.  

 

Esclarecemos que somente serão aceitos pela Administradora os votos encaminhados pelos Cotistas 

impreterivelmente até as 10h do dia 29 de abril de 2022. 

 

Os cotistas que não se manifestarem no prazo estabelecido acima serão considerados como ausentes para 

fins do quórum necessário para a aprovação da matéria, nos termos do Regulamento do Fundo e da 

regulamentação em vigor. 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 

necessários. 

 

 

São Paulo, 30 de março de 2022. 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA. 

Instituição Administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

1) Lennon Pereira da Silva 

Brasileiro, casado, empresário, socio diretor e CFO da empresa - LM7 COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TI LTDA. 

Formado em Ciências Contábeis pela UFRJ e em Gestão de Negócios pela Universidade Estácio de 

Sá 

Declaro atender aos requisitos cumulativos abaixo: 

a) Inexistência de Conflito de Interesses: não representar, integrar ou ter qualquer relação 

profissional com qualquer das pessoas e/ou sociedades que representam interesse conflitante com o 

do Fundo;  

b) Reputação Ilibada e Conhecimento Técnico: possuir reputação ilibada e notória experiência e 

capacidade técnica em relação às matérias de sua competência; 

c) Inexistência de Conflito por Relacionamento: não ser cônjuge, companheiro ou parente até 

segundo grau de qualquer outro membro do Comitê ou representante da gestora ou administradora;  

d) Inexistência de Concorrência: não ocupar cargos em sociedade, Fundo ou administradora/gestora 

de fundo que possa ser considerada concorrente do Fundo; 

e) Manutenção da Condição de Cotista do Fundo: para os membros do Comitê eleitos pelos cotistas 

do Fundo, não proceder à venda de cotas do Fundo que façam com que referido membro deixe, ainda 

que temporariamente, de ser cotista do Fundo, devendo sempre manter sob sua titularidade, ao 

menos, uma cota; e f) Atendimento dos Requisitos Legais: atendam aos requisitos do artigo 147 da 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) José Mauricio Ferreira 

Formação Acadêmica  

Bacharel em Direto  

Faculdades São Bento (Araraquara)-UNIARA 

1983 - 1986  

 

Pós-Graduação Administração 

FAAP-Fundação Armando Álvares Penteado (São Paulo) 

1996 - 1997  

 

MBA – Gestão de Pessoas 

FGV- Fundação Getúlio Vargas (Ribeirão Preto) 

2013 - 2015 

 

Resumo Atividades Profissional: 

Larga experiencia na administração de empresas,  

estruturação de negócios,  

elaboração projetos e análise de viabilidade de negócios,  

grande experiencia na participação em comitês de gestão,  

participação de conselho de administração. 

Conhecimento e pequeno investidor em Mercado de ações e Fundos imobiliários a mais de 15 anos. 

Função atual: Diretor de desenvolvimento de Soluções 

Empresa: MazaTarraf (Holding)  

 



 

 

 

 

3) Marcelo Jeannetti de Oliveira 

 

Casado  

Profissão – Empresário (01 Holding S/A, 01 Locadora de Imóveis Próprios e 01 Locadora de 

Equipamentos e Veículos)  

Sou investidor imobiliário com vários imóveis comerciais que vão de Salas Comerciais, Agência 

Bancária, Galpões industriais e Comerciais, Lojas de Rua e em Prédios comerciais nos municípios de 

São Paulo Capital, Campinas, Mogi Mirim, Limeira e Americana.  

Sou investidor de Fundos imobiliários preferencialmente os do tipo “tijolo” atualmente 24 fundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4) Carlos Souza Queiroz Ferraz 

 

Brasileiro, casado, advogado e quotista do Fundo RBVA. 

 

Formado em 1969 pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco - USP, portanto, há mais 

de 52 anos. 

 

Tenho bastante experiencia em contratos de locação de imóveis comerciais e de compra e venda. 

 

Sou assessor jurídico da administradora de imóveis GTA – Gestão imobiliária Ltda., empresa que 

existe há mais de 40 anos. 

 

Não tenho nenhuma incompatibilidade para integrar o Comitê do Conselho Consultivo do Fundo 

RBVA. 

 

Tenho disponibilidade temporal para participar ativamente do Conselho Consultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5) Gilso Italo Gallina 

 

Formação: Engenheiro Mecânico – 1976 – PUC-RS – Porto Alegre 

                    Engenheiro Civil – 1978 – PUC-RS – Porto Alegre 

 

                   Pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade – 1995 – UNOESTE – 

Chapecó 

 

Experiência Profissional: 

 

1972 – Sulmecânica – Porto Alegre/RS – Supervisor de Produção 

 

1974 a 1980 – Carlos Augusto Meier - (Alumínio) - São Leopoldo/RS – Supervisor Auxiliar da 

Gerência Industrial, Gerente Técnico 

 

1980 a 2010 – AÇOTEC Engenharia, Indústria e Comércio – Sócio Proprietário – Diretor Geral 

– Projeto, fabricação e montagem de obras em estrutura de aço  

                          Certificada no Sistema de Qualidade ISSO 9001 

 

2010 a 2012 – Medabil – RS 

                         Em 2010 vendemos a Açotec para a Medabil. Permaneci na Medabil por 2 anos 

como apoio da Presidência e do Conselho Administrativo. 

 

2008 – Atual – Urucun Investimentos – (Diretor Sócio proprietário) – Empresa com participação 

em outras empresas. 

                           GIFG Participações – (Diretor Sócio proprietário) – Empresa de administração 

de imóveis da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6) Ronaldo da Silveira Ferreira 

 

Objetivo 

Interesse em integrar o Comitê Consultivo do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo 

– RBVA11. 

 

Formação 

• Universidade Santa Cecília – Santos - SP 

• Engenharia Química em 1979. 

• Engenharia de Segurança do Trabalho em 1980. 

• Pós-Graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade em 1996. 

• Corretor de Seguros pela Fundação Escola Nacional de Seguros em 2018. 

• Agente Autônomo de Investimentos credenciado pela ANCORD e registrado na CVM em 2021. 

 

Experiência 

Petrobrás S/A 

Técnico de Operação de 1983 a 2017 por aposentadoria. 

Atualmente atuando como Corretor de Seguros credenciado pela SUSEP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7) Rodrigo Viana Mello 

 

Profissão: Economista, Pós-Graduado em Finanças e Advogado. 

 

Atualmente integrante do Conselho Deliberativo da Valia (Fundo de Previdência da Vale), e 

diretoria da OAB/MS (1ª Subseção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8) Thiago Baldasso Sartori  

Administrador na área de locação de automóveis e setor imobiliário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9) Flávia Gorla Venturoli 

 

Profissão: Administradora - Diretora Comercial para a América Latina - Dow Química 

 

Qualificação Completa: 

 

Administradora formada pela UFBA, com pós-graduação em Logística pela UNIFACS, MBA 

Executivo na Katz Business School - Pittsburgh University e recentemente formada em Curso de 

Conselheira de Administração pelo IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 

 

Trabalha na Dow Química há 22 anos e, nos últimos 4 anos, atua como diretora comercial para a 

América Latina no negócio de Soluções para consumo e líder da função comercial: com enfoque 

em disciplina operacional, experiência do cliente e digitalização, com sólido conhecimento em 

integração de empresas e gerenciamento de negócios. Recentemente foi nomeada executiva líder 

global de diversidade e inclusão racial. Além disso, é diretora estatutária e parte do time de 

liderança da Dow da América Latina há 7 anos. Atua também como conselheira em empresa 

familiar de capital fechado e já atuou como diretora executiva suplente do fundo de pensão 

privado PrevDow.  

  

Anteriormente, era diretora de comunicações, relações públicas e governamentais para a Dow na 

América Latina, com foco em governança corporativa, reputação, gerenciamento de crise e 

estratégias de comunicação corporativa e para os negócios. Nessa função, participou de projetos 

em cidadania corporativa, patrocínio e ativação das Olimpíadas no Rio, além da preparação para 

participação em fóruns econômicos globais. 

  

Investidora no mercado de capitais desde 2010 e no mercado de fundos imobiliários, 

especificamente, desde 2017, quando me tornei cotista do fundo SAAG. Desde então, venho 

intensificando minha participação nesse fundo, acompanhando todas as transformações pelas quais 

passou, desde mudança no mandato da gestora, incorporação do SAAG no RBVA e atual 

diversificação e reciclagem de portfólio de investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10) Leonardo de Sousa Verissimo 

OBJETIVO  

Líder de TI 

FORMAÇÃO 

Gestão da Tecnologia da Informação. 2018. Faculdade Estácio FNC  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

11/2018 - Atualmente - Carrefour  

Cargo: Analista de Infraestrutura de TI   

Suporte em infraestrutura de TI e aos usuários da unidade, monitoração e tratativa dos pedidos VTEX no 

e-commerce alimentar, melhoria e criação de procedimentos para continuidade do serviço. Apoio aos 

analistas das demais unidades em diversas regiões do Brasil. 

06/2017 - 03/2018 - Fujitsu  

Cargo: Analista de Suporte Pleno   

Suporte em segundo nível ao cliente McDonald’s para todas as lojas do Brasil, apoio na operação em 

abertura e fechamento de loja, resolução de problemas, validação e criação de procedimentos, criação e 

melhoria de batch, aplicação dos fundamentos ITIL. 

08/2016 – 06/2017 - Fujitsu  

Cargo: Agente de Service Desk   

Atendimento Help Desk ao cliente McDonald’s para todas as lojas do Brasil, abertura de chamado para 

software e hardware com sua devida categorização. Tratativa, resolução e escalonamento de chamados 

com base no SLA. 

QUALIFICAÇÕES 

ITIL 4. 2020. Axelos. PeopleCert 

Fast MBA Lead - Liderança e Gestão de Pessoas. 2020. Fast MBA 

Fundamentos da Experiência do Cliente. 2020. Track.co 

Liderança de Negócios com Cultura Ágil. 2020. Digital Innovation 



 

Sistemas Operacionais. 2017. Brasil Mais Digital 

Comunicação e técnicas de apresentação. 2017. Brasil Mais Digital 

Microsoft Office 365. 2016. Brasil Mais Digital 

 

11) Daniel Ramos Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12) Otavio Agostinho Baldo Vernaschi 

 

Engenheiro Agrônomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13) Pierre Antoine Prelorentzou  

 

Qualificação Profissional: 

Engenheiro civil formado em 1971 pela Escola de Engenharia de São Carlos - USP 

Mestre em Estruturas pela EESC- USP 

Docente do Departamento de Estruturas da EESC-USP de 1982 a 1993 

Socio- Diretor do Escr.. Tec. Jose Roberto Andrade de 1973 a 1991 

Coordenador e Superintendente Técnico da ENCOL SA de 1991 a 1997 

Socio diretor da DTeC Consultoria Ltda de 1998 a 2004 

Diretor regional da Quieroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário SA - QGDI SA de 2004 a 2010 

Socio Diretor da FASE 3 - Prelorentzou Consultoria SS Ltda de 2010 até o Momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14) Jorge Elias Abud 

 

Brasileiro, 55 anos, casado, três filhos. 

 

Gostaria de apresentar minha candidatura como membro do Comitê Consultivo do Fundo 

RBVA11 como cotista que sou, conforme currículo abaixo. 

 

Com pós-graduação em marketing pela ESPM e MBA em gerenciamento de projetos pela 

Fundação Getúlio Vargas, construí uma longa carreira como executivo, especialmente nas áreas 

de telecomunicações e tecnologia. 

 

Além de atuar no mercado corporativo, tenho experiência de 35 anos em administração de 

patrimônio familiar, envolvendo construções, reformas e negociação de contratos de mais de 40 

imóveis comerciais e residenciais. Mantenho também carteira diversificada em fundos de 

investimento imobiliário há mais de dez anos, atualizando-me diariamente por meio de publicações 

especializadas, blogs e boletins de todas as gestoras de fundos. 

Dedico parte de meu tempo atuando como Diretor Estatutário não remunerado da Organização 

Não Governamental Instituto Muda Brasil (IMBRA www.imbra.org.br ), entidade sem fins 

lucrativos de caráter público que visa o desenvolvimento de crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade através  de ações sócio-educativas, como atividades ligadas ao esporte, cultura e 

educação, além de formar e encaminhar, através do Programa Jovem Aprendiz, jovens para o 

mercado de trabalho. O IMBRA mantém atualmente mais de 400 (quatrocentos) jovens em sua 

primeira oportunidade de emprego. 

Percorrer muitos quilômetros de bicicleta nos fins de semana e degustar bons vinhos com amigos 

complementam meu perfil. 

Tenho certeza de que com o meu dinamismo, perfil, experiências, dedicação que estou disposto 

a mostrar, agregarão valor a esse Conselho. 

 

Síntese das qualificações 

Profissional com 30 anos de experiência em Indústria, Varejo/Distribuição, Produtos, Projetos em 

indústrias eletroeletronicas nacionais e multinacionais, como Amelco S/A, MDX Telecom, 

Intelbras, Telefonica, Siemens e Itautec. 

Forte habilidade no gerenciamento de negociações nacionais, internacionais e projetos com 

fornecedores na Ásia com equipes multidisciplinares para novos produtos. 

Implantação de projetos junto ao Governo Estadual, Federal, Municipal, tais como BNDES, 

ANATEL, Min. Ciência e Tecnologia com PPB e FINEP. 

Administrador de Empresas com MBA em Marketing e Gerenciamento de Projetos. 

Inglês fluente e avançado em Espanhol.  



 

Facilidade no trato com pessoas e um sentido apurado para a gestão e liderança. 

Habilidade e senso de urgência diante do conflito. 

Executivo de Unidade de Negócios/Gestão 

 

Experiência profissional 

Grupo Tecnoset Ltda (Mar/15 – Atualmente) 

Empresa nacional de locação e outsourcing de impressoras no mercado de médias e grandes 

empresas e segmento governo. 

Diretor Geral com reporte ao Conselho de Administração do Grupo, responsável pelas áreas 

Comerciais (governo e clientes corporativos), Compras nacionais e internacionais, Pós Vendas e 

Industrial de etiquetas e ribbons. 

Amelco S/A – Embu das Artes, SP (Jul/10 – Out/14) 

Empresa eletroeletrônica nacional, fabricante de tradicional linha de porteiros eletrônicos, 

centrais de portaria e de segurança eletrônica em geral. 

Vice Presidente Executivo 

Responsável pelas áreas de Vendas, Suprimentos, Marketing, Desenvolvimento de Produtos e 

Industrial; 

• Desenvolvi e negocio diretamente com mais de dez fornecedores na Ásia, o que trouxe 

uma redução de mais de 50% nos custos de aquisição de componentes e no desenvolvimento de 

produtos customizados com margens superiores a 50%. 

• Realizei a migração da planta de São Paulo para Minas Gerais, com redução de custo de 

mão de obra da ordem de 35%, diminuição do número dos cargos de chefia e de gastos de 

condomínio da ordem de R$500 mil ano. 

• Implantei projeto de exoneração de ICMS junto ao Governo de Minas Gerais, com ganhos 

superiores a U$1,0 milhão/ano; 

• Conduzi o projeto e negociação junto ao BNDES para empréstimo de capital de giro 

subsidiado. 

• Implantei e negociei junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia pleito de incentivo fiscal 

pelo Processo Produtivo Básico – PPB - de redução do IPI de 10% para 3%.  

 

MDX Telecom Ltda. – São Paulo, SP (Fev/2005 Jan/2010) 

Empresa multinacional, licenciada Motorola para a A.L. de telefones sem fio e rádios. 

Gerente de Desenvolvimento de Produtos Reporte a VP Produtos da América Latina 

Responsável pelo desenvolvimento da linha de produtos e suas margens, interface com a matriz 

nos EUA, fornecedores na China e processos de certificação na ANATEL. Atendia também 

grandes negócios com Operadoras de Telefonia. 

• Gerenciei o processo de tropicalização da linha de telefones sem fio com a China e EUA 

no tocante a funcionalidades, padrões técnicos, manuais e embalagens de forma que fossem 

revertidas devoluções e trocas indevidas de Grandes Redes de Varejo e Consumidores com 

reversão de vendas declinantes e perda de marketing share. 

• Criei processos para atendimento de clientes, rede de Assistência Técnica e indicadores 

da qualidade e falha de produtos. 

• Implantei processos de montagem e qualidade na fábrica para reverter iminente suspensão 

da licença de montagem no país pela Motorola. 

 



 

Intelbras S/A. - Florianópolis, SC (Abr/2003 até Fev/2005) 

Empresa nacional fabricante telefones com e sem fio e PABX. 

Gerente de Marketing de Produtos Reporte ao Diretor da UN 

Responsável pelo planejamento da estratégia de produtos, posicionamento de preços, 

rentabilidade, monitoramento da concorrência e inteligência competitiva da linha de telefones 

com e sem fio junto às Redes de Varejos, lojas especializadas e dealers. 

• Imprimi novo e melhor ritmo no desenvolvimento de produtos junto às áreas de 

Engenharia, Industrial, Comercial e Treinamento possibilitando maior agilidade nos lançamentos 

e melhores vendas. 

• Conduzi negócios junto às Operadoras de telefonia fixa Telefônica, Br Telecom e Telemar 

utilizando parceiras como Magazine Luiza e Submarino para a venda conjunta de aparelhos e 

serviços. 

 

Telefônica S/A. - São Paulo, SP (Jul/2000 até Dez/2002) 

Empresa multinacional espanhola operadora de telefonia fixa e celular com mais de 10 milhões de 

clientes em âmbito estadual e faturamento da ordem de R$ 20 bilhões. 

Gerente Comercial   

Reporte ao Superintendente de Clientes Residências 

• Responsável pelo planejamento e implantação de projetos para a venda de aparelhos 

telefônicos e serviços na casa de clientes através de Call Center. 

• Responsável pela implantação do canal de vendas indiretas de serviços através do Varejo. 

• Implantação da estratégia comercial para a venda de serviços no canal direto e da sua  

implantação junto às empresas de Televendas. 

• Implantei modelo de comercialização de aparelhos telefônicos através do faturamento 

direto pelos fabricantes ao consumidor final com agenciamento à Operadora pelas vendas; 

 

Siemens Ltda., São Paulo, SP (Jan/95 até Jun/2000) 

Empresa multinacional alemã fabricante de equipamentos e soluções em Telecomunicação. 

Gerente Nacional de Vendas ao Varejo Reporte ao Ger. Geral da U N 

Estruturei e operacionalizei as vendas ao Varejo de aparelhos telefônicos com e sem fio, celulares, 

fac-símiles e micro PABX. 

• Conquistei e negociei as maiores cadeias de varejo do país como Carrefour, Makro, CBD, 

Ponto Frio, e outras regionais. 

• Terceirizei equipe de vendas própria reduzindo custos e ampliando número da força, 

conquistando novos clientes, mercado e faturamento. 

• Iniciei a comercialização junto às Operadoras de Telefonia fixa  para a venda de aparelhos 

telefônicos customizados. 

 

Itautec Philco S.A. - São Paulo, SP (Jul/92 até Dez/94) 

Empresa nacional, fabricante de produtos de Informática e de Eletrônica de Consumo, com 

faturamento anual acima de US$ 1,0 bilhão e 6.000 funcionários. 

Gerente de Planejamento e Marketing   Reporte ao Ger. Geral da UN 

Responsável pelo gerenciamento de produtos da linha de fax e copiadoras com plano de produção, 

estratégias de produto, propaganda e promoção, custos e preços, suporte ao desenvolvimento 

de canais de distribuição. 



 

• Fui o facilitador no processo de introdução da linha de fax nas Cadeias de Varejo para 

distribuição do produto junto a área comercial, treinamento e trade da Philco; 

• Participei de processo de transferência de tecnologia e de novos; 

 

Editora Abril Cultural S/A (Out/90 a Jul 92) 

Empresa nacional editorial produtora de livros, fascículos e periódicos.  

Coordenador de Marketing de Produtos Reporte ao Gerente de Marketing 

Responsável por definição de preços, tiragens, lançamentos, anúncios de capas, criação de pacotes 

de produtos e promoções. 

 

Dinap S/A (Jun/89 a Ago/90) 

Empresa do Grupo Abril líder na distribuição editorial em bancas de jornal e revistas. 

Promotor Comercial  

Reporte ao Supervisor Comercial 

Responsável pelo atendimento comercial a distribuidores da região Sul do Brasil. 

Implantei modelo comercial consignado para Distribuidores Regionais e campanhas de lançamento 

de revistas e seu trade. 

S.L. Abud Ltda., Negócio próprio  (Jan/88 a Mai/89) 

Produção e comércio de alimentos junto a distribuidores e atacadistas de doces. 

 

J.I. Case do Brasil – Sorocaba, SP (Jan/86 a Out/87) 

Empresa multinacional montadora de tratores agrícolas, máquinas retroescavadeiras e pás-

carregadeiras especiais para o mercado interno e externo. 

Estagiário de Administração de Empresas  

Reporte ao Sup. Custos Industriais e Financeiro de Exportação 

Estagiei nas áreas de planejamento, custos industriais e financeiro de exportação com a vivência 

em contatos internacionais, bancos e corretoras de câmbio. 

 

Formação e Cursos 

-  FGV de São Paulo: MBA de Gerenciamento de Projetos (conclusão em Abr/2009) 

- University of California - Irvaine extensão (conclusão em Set/2008)   

- ESPM de São Paulo: Pós-graduação Marketing (conclusão em Abr/2003)   

- UNISO de Sorocaba: Graduado em Administração de Empresas (conclusão em Dez/1987) 

Diversos cursos nas áreas de administração de recursos humanos, marketing e desenvolvimento 

de produtos. 

 

Outras Atividades 

Diretor Estatutário não remunerado da Organização Não Governamental Instituto Muda Brasil 

(IMBRA www.imbra.org.br ),  

Entidade sem fins lucrativos de caráter público que visa o desenvolvimento de crianças e jovens 

em situação de vulnerabilidade através  de ações sócio-educativas, como atividades ligadas ao 

esporte, cultura e educação, além de formar e encaminhar, através do Programa Jovem Aprendiz, 

jovens para o mercado de trabalho. O IMBRA mantém atualmente mais de 400 jovens em sua 

primeira oportunidade de emprego. 

ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 



 

Entidade associativa nacional representante de vários setores industriais do País. 

Diretor Adjunto do Comitê de Terminais Telefônicos (Set/92 até Dez/94)  

Conduzi atividades associativas junto a órgãos do Governo, fabricantes não associados, entidades 

de classe, clientes e mercado, em defesa dos interesses do setor. 

 

 

15) Marcelo Pereira Haddad 

 

HISTÓRICO PROFISSIONAL  

Março/2014 –até o momento – GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

• Assessor Chefe de Contabilidade do Instituto de Segurança Pública - ISP –  

Descentralizado para o Instituto de Segurança Pública, lotado na Diretoria Administrativo  

Financeira (DIRAF), responsável pela contabilidade, prestação de contas e demais  

responsabilidades do patrimônio da autarquia.  

• Coordenador de RISP - (Região Integrada de Segurança Pública) – Descentralizado  

para a Secretaria de Estadual de Segurança (SESEG), lotado da Subsecretaria de Planejamento e  

Integração Operacional (SSPIO), responsável por controlar e acompanhar os indicadores de 

metas  

das polícias para a redução da criminalidade do Sistema de Metas (SIM) da 4ª Região Integrada de  

Segurança Pública (RISP).  

• Gestor Público - APO (Analista de Planejamento e Orçamento) – Descentralizado para a  

Secretaria de Estadual de Segurança (SESEG), lotado da Subsecretaria de Gestão Estratégica  

(SSGE), responsável por coordenar, controlar e acompanhar o PPA da SESEG; responsável por  

acompanhar e responder as demandas do TCE sobre prestações de contas e outros  

questionamentos.  

Outubro/1999 – Março/2014 – LIGHT SERVIÇO DE ELETRICIDADE SA  

• Especialista da Superintendência Comercial – Responsável por controlar os riscos e  

implantar ações que mitiguem seus efeitos nas gerências que compõe a Superintendência  

Comercial (DC); acompanhar a execução dos Planos de Ação definidos nos relatórios da 

Auditoria  

Interna para a DC; o RD do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Light; responsável pela  

manutenção e avaliação do SGQ, e respondendo diretamente ao Superintendente Comercial 

sobre  

as aplicações e os resultados obtidos.  

• Analista de Controle Interno da Superintendência Comercial – Responsável pelo  

levantamento e avaliação dos riscos e implantação dos controles das gerências que compõe a  

Superintendência Comercial (DC); acompanhar a execução dos Planos de Ação definidos nos  

relatórios da Auditoria Interna para a DC; e responsável pela manutenção do Sistema de Gestão  

Ambiental das agências comerciais; respondendo diretamente ao Superintendente Comercial  

através da Gerência de Gestão Comercial sobre as aplicações e os resultados obtidos.  

• Auditor Interno da Diretoria de Distribuição – Responsável pelo controle de execução 

do  

plano de ação traçados pela Diretoria e Superintendências Funcionais, levantando e avaliando os  



 

riscos dos processos e respondendo diretamente à Diretoria de Distribuição sobre as aplicações 

e  

os resultados obtidos  

• Auditor Interno para as Américas – Execução de trabalhos de auditoria, tendo ligação  

direta com a matriz EDF na França. Essa área foi um projeto piloto, onde todas as filiais da EDF 

nas  

Américas sofreram auditoria, porém, os auditores respondiam diretamente à matriz, a fim de  

manter independência. Participação em trabalhos na área de compras e logística.  

• Analista de Controle Interno – Execução de trabalhos de controle interno, visando 

mapear  

os processos internos da empresa e avaliar os riscos, utilizando técnicas de auditoria para a  

execução destes trabalhos. Visto os resultados dos trabalhos realizados na área da Gerência de  

controles Comerciais, o grupo foi transferido para a Diretoria de Controle Interno (I).  

• Auditor da Diretoria Comercial – Execução de trabalhos de auditoria, visando adequada  

aplicação das normas e processos da Diretoria Comercial da Light.  

• Analista de Controle Interno – Execução de trabalhos de controle interno, visando 

redução  

das perdas de energia e fraudes, avaliando a qualidade dos trabalhos executados pelas diversas  

áreas comerciais da empresa e pelas empreiteiras prestadoras de serviços na rede de distribuição  

de energia da Light. Durante o tempo que participei deste grupo, os trabalhos realizados tiveram  

grande aceitação pela direção da empresa.  

Março/1998 – Outubro/1999 – ANALYSIS CONSULT  

• Auditor Júnior - Execução de trabalhos de auditoria contábil e consultoria empresarial,  

incluindo reestruturação empresarial e departamental, trabalhos de controle internos, avaliação 

da  

marca e enquadramento dos planos de saúde a lei 9656/98, em empresas de grande e médio  

porte, em vários setores (empreiteiras, transportes, Informática, planos de saúde e etc.).  

Empresas como o Grupo Concremat, CTC-RJ, Tie Line, SMB, Miller e etc.  

• Consultor Júnior - Execução de trabalhos de auditoria, consultoria e planejamento fiscal,  

tanto em impostos diretos quanto indiretos, em empresas de grande e médio porte, em vários  

setores (indústria de cosméticos, empreiteiras, prestadoras de serviços públicos, cooperativas e  

etc.). Empresas como o Grupo Wella, Grupo Concremat, Koleta, Socam, Batavo etc.  

• Atribuições Adicionais – Coordenação do Projeto de Expurgos Inflacionários das  

Contribuições Sociais.  

Participação junto ao departamento de Consultoria Empresarial no levantamento de dados e  

profissionalização dos cooperados, durante a execução do trabalho RECOOP na Cooperativa  

Agropecuária Batavo.  

Setembro/1996 - Outubro/1997 – TREVISAN AUDITORES  

• Auditor Assistente 2A. - Execução de trabalhos de auditoria contábil, incluindo controles  

internos em empresas de grande e médio porte, em vários setores (indústria petrolífera, fundos 

de  

pensões, Prefeituras e etc). Empresas como a Petrobrás, Brasilcap, Capemi, Telos, Brochier etc.  

• Atribuições Adicionais – Suporte a auditoria de sistemas quanto a utilização do software 

de  

auditoria. Participação em trabalhos especiais em Prefeituras do Rio de Janeiro. Realização de  

trabalhos especiais em fundos de pensões quanto à valorização de suas aplicações financeiras  



 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR  

Set/2019 – até o momento – GESTRIO ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS DO  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Diretor Administrativo e Financeiro – Representante dos Gestores Públicos do Estado do Rio de  

Janeiro, responsável pelo caixa da associação. 

Abril/2015 – abril/ 2019 – FUNDAÇÃO RJPREV  

Presidente do Conselho Fiscal – Representante dos participantes para compor o Conselho Fiscal  

da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro. Certificado por 

experiência  

pelo ICSS nº EA04215  

Abril/2017 – Abril/2018 – RIOPREVIDÊNCIA  

Presidente do Conselho Fiscal – Indicado para compor o Conselho Fiscal do Fundo Único de  

Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA. 

Janeiro/2011 – até janeiro/2014 – FUNDAÇÃO BRASLIGHT  

Membro do Conselho Fiscal – Representante dos empregados para compor o Conselho Fiscal da  

Fundação de Previdência Complementar da Light. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Pós Graduação em Finanças e Controladoria – 2004 

Universidade Cândido Mendes – Instituto a Vez do Mestre 

Graduação em Ciências Econômicas – 1999  

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ  

Graduação em Ciências Contábeis (turma especial para auditores) – 1999  

Centro Universitário da Cidade - UNIVERCIDADE  

IDIOMAS  

Inglês – Fluente  

  

 

MICROINFORMÁTICA  

Pacote MS Office e aplicativos para Internet.  

 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO  

• Curso de formação em Pregoeiro – SEPLAG - 2021 

• Monitoramento e Aplicação de Políticas Públicas – SEPLAG - 2014 

• Auditor Interno ISO 9001:2008 Sistema de Gestão da Qualidade – BVQI – 2011 

• Auditor Líder Ambiental – ISO 14001:2004 (LEAD AUDITOR IRCA) – BVQI - 2010 

• Auditor Interno de Sistema de Gestão Ambiental – HGB - 2009 

• Análise de Processos Aplicada à Auditoria e Controle Internos – IDEMP - 2006  

 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO  

• Contabilidade para Fundos de Pensão – UniAbrapp - 2017 

• Gestão de Riscos Operacionais nos Fundos de Pensão – UniAbrapp - 2016 

• Contabilidade II – Análise dos Aspectos Fundamentais das Demonstrações  

Contábeis– ABRAPP – 2012 



 

• Jurídico II – Dimensionamento e Prevenção do Risco Legal– ABRAPP – 2012 

• Finanças I e II – Políticas de Investimentos e Gestão de Risco– ABRAPP – 2012 

• Atuária I e II – Avaliação Atuarial: Análise e Abordagem Prática– ABRAPP – 2012 

• Administração Geral I e II – Instrumentos de Governança e Gestão Estratégica nas  

EFPCS– ABRAPP – 2012 

• Controles Internos de Auditoria I – Conceitos e Procedimentos de Controles e de  

Auditoria para EFPCS– ABRAPP – 2011 

• Jurídico I/B – Tributação Aplicável à Previdência Complementar– ABRAPP – 2011 

• Contabilidade I – Contabilidade para EFPCS– ABRAPP – 2011 

• Finanças I e II – Aspectos Fundamentais e Funcionamento dos Mercados  

Financeiros, de Capitais e Imobiliários– ABRAPP – 2011 

• Atuária I – Entendendo os Conceitos Essenciais de Atuária na Prática das EFPCS–  

ABRAPP – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Fábio Vinícius de Lima Nóbrega 

 

Profissão: Bancário 

Formação: Pós graduação, CPA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Carlos Alberto Pisapio Carneiro 

 

Profissão:  Engenheiro. 

 

Qualificação Profissional  

 

• 25 anos de experiência na área de telecomunicações como engenheiro, coordenador e consultor. 

• Elaboração de Mapa de Risco da Rede de Telecomunicações, mensurando, classificando e 

priorizando os projetos para mitigar os riscos operacionais de acordo com o impacto/afetação e a 

probabilidade de ocorrer. 

• Elaboração do Plano de Gestão de Riscos no padrão solicitado pela Anatel e apresentação do 

mesmo em Brasília na Anatel 23/08/2018 

• Elaboração de Plano de Continuidade Operacional e Plano de Recuperação de Desastre da Rede de 

Telecomunicações, planejando e executando testes de continuidade operacional na Rede, garantindo 

que suas contingências estão funcionando conforme o esperado. 

• Consolidação e envio dos indicadores de Rede SMP Anatel, identificando e tratando os problemas 

de rede relacionados com estes indicadores serviços em conjunto com as áreas responsáveis. 

• Acompanhamento de diligências técnicas da Anatel na Vivo.     

• Elaboração de especificação técnica, anteprojeto, projeto e laudo técnico para aquisição de soluções 

de telecomunicações como sistema de gestão de configuração, sistema de análise de sinalização, 

sistemas HLR, etc. 

• Participação do grupo de antifraude responsável praticamente eliminar a clonagem na rede 

CDMA/TDMA Vivo em 2006. 

• Participação na elaboração dos fluxos do Vivo Único de gestão de problemas, gestão de mudanças e 

gestão de segurança de rede. 

• Acompanhamento das modificações de topologia, faturamento e regulamentação ocorridas na rede, 

visando identificar e analisar os impactos destas mudanças, conforme o fluxo de gestão de 

mudanças. 

• 3 anos de experiência como coordenador do grupo de configuração de rede, composto de 7 

engenheiros e do grupo de diagnostico, composto de 4 engenheiros. 

• Participação na implantação da ISO 9001:2000 na Telesp Celular em 2001.  

• Participação em migrações, avaliações e testes nacionais e internacionais de novas versões do 

sistema de HLR. (Testes da Versão B60 HLR Compaq/Tandem em Omaha - Nebrasca/USA e em 

Plano - Texas/USA) . 

• Implantação de sistemas HLRs (Compaq/Tandem serie K e S), de sistemas de gerência de falha de 

rede (OMC HP/NEC), de sistemas de short message (Lógica) e de sistemas de tarifação (FEB e CAB 

Compaq/Digital) nas redes da Telerj Celular, da Telesp Celular e da Telebahia Celular.  

• Vivência Internacional de um ano em San Diego – California/USA (1996)  



 

 

 

Histórico Profissional  

 

2022 Consultor de Gestão de Riscos Operacionais da Rede de Telecomunicações.  

Vivo S.A. 

Empresa Líder no Mercado de Telecomunicações 

 

2003 Coordenador das Equipes de Programação e Diagnostico de Rede Core 

Telesp Celular S.A. 

Empresa Líder no Mercado de Telecomunicações de São Paulo 

 

1999 Implantação de Projetos de Sistemas Agregados a Centrais de Comutação. 

Nec do Brasil 

Empresa Multinacional do Setor de Telecomunicações 

 

1995 Estagiário de Engenharia Eletrônica Atuando na Área de Automação Industrial 

Ford do Brasil 

Empresa Multinacional no Setor Automobilístico 

 

 

Formação Acadêmica 

 

1996 Especialização em Programação C++ Linguagem Orientada a Objeto 

University of California, San Diego/USA  

 

1995 Engenharia Elétrica - Ênfase Eletrônica 

Escola de Engenharia Mauá – São Caetano do Sul/SP 

 

1989 Segundo Grau - Acadêmico  

Escola de Ensino de Primeiro e Segundo Grau Wallace Cockrane Simonsen  

  

 

Língua Estrangeira 

 

Test of English for International Communication (TOEIC) – Nov/1996: Score 605. 

 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Out/1996: Score 510. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Sérgio Ramos de Faria 

 

Idade: 56 anos 

 

Formação:  

Administração de empresas (Unifei) 

Especialização em Comércio Exterior (Fundação Getúlio Vargas SP) 

Pós-Graduação em Gestão de Projetos (USP) 

 

Cargo: Associated Manager na Accenture do Brasil 

Sócio Administrador na Diversitas Soluções Inclusivas. 

Investidor no mercado financeiro desde 1986 e investidor em fundos imobiliários desde 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Marcelo Hagebock Guimarães 

 

Profissão: Profissional de Educação Física 

 

Atualmente servidor público municipal na Secretaria de Saúde de Curitiba 

 

Atualmente desenvolve a função eletiva de Conselheiro e Tesoureiro no Conselho Regional de 

Educação Física da 9a Região – Paraná 

 

Possuo compreensão de funcionamento dos FII, no qual sou investidor. Possuo conhecimento 

básico em questões financeiras e de contabilidade advindos da função de tesoureiro de órgão de 

classe. Já atuei por 2 mandatos como presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 


