Natalísio Almeida é Conselheiro de Administração certificado pelo INSEAD–França e pelo IBGC–
Brasil.
É Conselheiro de Administração do BANCO ORIGINAL, da DATAPREV, onde também é membro
do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e da GTT, empresa de
tecnologia em logística, além de ser Conselheiro Consultivo da Almaviva do Brasil, provedora
de serviços de Digital Customer Management, e da Fast Card, processadora de cartões de
crédito. É sócio cofundador da DNA (www.dnafamilia.com), empresa de consultoria
especializada em governança familiar e corporativa, e membro do Comitê de Sustentabilidade
do Instituto Reciclar (www.reciclar.org.br).
Anteriormente, Natalisio atuou por muitos anos como conselheiro de administração do Banco
Itaú e do BankBoston em diversos países da América Latina.
Como executivo, Natalisio foi um dos líderes da criação e desenvolvimento do Banco Original, o
primeiro banco digital do Brasil.
Possui vasta experiência em liderar instituições complexas na América Latina, tendo atuado
como Head de Tecnologia e Operações do Citibank na região (2014-2017) e como COO do
Banco Itaú (2006-2012), responsável pelo desenvolvimento e pela implantação da estratégia de
expansão do Banco Itaú no Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina, onde acumulou a função de
CEO do Banco Itaú Argentina (2007-2008).
Anteriormente, foi o Regional Head do Bank of America em Global Treasury and Trade Services
na América Latina (2004-2005) e Controller do Grupo Financeiro Valbrás, posteriormente
chamado Banco Crédit Commercial de France, onde atuou por doze anos e se tornou Executive
Director (1979-1991).
Quando no Itaú América Latina, adicionalmente às funções executivas, também foi membro dos
Conselhos de Administração e dos Comitês de Auditoria nos países da região, acompanhando a
performance dos bancos através da análise minuciosa dos resultados contábeis apresentados e
auxiliando os conselhos no acompanhamento direto com a Auditoria Interna dos pontos de
atenção para seguimento e avaliação. Da mesma forma, realizava reuniões periódicas com a
Auditoria Externa para alinhamento e seguimento dos trabalhos a serem executados.
Atuou como Chairman do Comitê de Riscos no BankBoston Brasil, responsável pela avaliação e
gestão de todos os riscos envolvidos nas operações do banco, com particular foco em processos
contábeis e financeiros que permitissem o adequado monitoramento e gestão dos níveis dos
riscos assumidos pela corporação. Todos os produtos tinham que ser tecnicamente analisados
antes do seu lançamento nos aspectos contábeis, financeiros, operacionais, legais e regulatórios,
entre outros, além de também serem objeto de constante avaliação contábil e financeira.

Natalísio Almeida é Engenheiro de Produção pela Escola Politécnica da USP, tendo completado
programas de especialização em Berkeley – Bank Strategy and Performance Management e na
Fundação Dom Cabral – Gestão Estratégica de Negócios e Pessoas.

