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Executiva na área de tecnologia, com foco de transformação do negócio através do uso de tecnologias 
digitais 

Atuação em Conselho de Administração e Conselhos Consultivos nos segmentos de serviços, varejo 
de moda e tecnologia. Como conselheira trabalhou em empresas de capital aberto, fechado, empresa 
estrangeria e startups, participando também de comitê de estratégia, financeiro e de pessoas.  

Foi presidente da Dataprev, empresa pública que fornece soluções de Tecnologia da Informação, 
sendo responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira.  Atuou com foco em 
modernização do estado, eficiência e transformação digital dos serviços previdenciários e assistenciais 
prestados ao cidadão.  

Possui sólida experiência em Tecnologia da Informação e no setor de telecomunicações, tendo atuado 
durante 8 anos como VP de Tecnologia da Informação e Processos da Telefonica/VIvo, posicionando 
a TI como diferencial competitivo para a companhia, implementando diversos projetos estruturantes, 
de M&A e transformação digital.  Pelos resultados alcançados foi eleita por 3 vezes executiva de TI do 
Ano pela Informática Hoje e IT Midia.     
 
É membro do Conselho de Administração das Lojas Renner, líder do varejo de moda no Brasil. Já 
atuou como Conselheira Consultiva na ZUP IT INNOVATION, startup com foco na transformação 
digital de grandes corporações, foi membro do Comitê Estratégia da Oesia Grupo, empresa espanhola 
especializada em TI e BPO.  Também integrou o Conselho de Administração da Liq, empresa listada 
no Novo Mercado que atua no seguimento de terceirização de processos de negócio  (BPO) e Trade 
Marketing.   
  
Acreditada que cada pessoa faz diferença para melhorarmos nosso país, sendo assim participa do 
Programa Pulsar da Fundação Everis como mentora de meninas entre 14 e 16 anos, atua como 
conselheira do Programa Winning Women da Ernest Young, é associada ao Mulheres do Brasil, 
também atua em grupo assistenciais como o  CIO Solidário.  
 
Graduada em Processamento de Dados, pós graduada em Engenharia de Software pela Universidade 
Federal da Bahia, MBA Empresarial na Fundação Getúlio Vages e MBA Executivo no IESE Business 
School na Universidad de  Navarra/Espanha. 
 
Brasileira, baiana, casada e mãe de 2 filhos. 
 
 

 


