CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Janio Carlos Endo Macedo
Cargo: Assessor Especial do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

FORMAÇÃO ACADÊMICA
MBA – FIA USP – Curso de Formação Geral para Altos Executivos
MBA – IAG – PUC Rio de Janeiro – Curso de Aperfeiçoamento em Marketing
Graduação em Direito – Instituição Toledo de Ensino – Bauru (SP)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
BANCO DO BRASIL S/A – de 18.01.1982 até 11.10.2015
01/1982 – 04/1999 – Vários cargos na Rede de Agências, chegando a Gerente Geral da principal
agência de Ribeirão Preto (SP).
05/2000 - SUPERINTENDENTE REGIONAL DE VAREJO EM CAMPO MOURÃO (PR).
01/2002 – SUPERINTENDENTE REGIONAL DE VAREJO EM JUNDIAÍ (SP).
04/2004 - GERENTE EXECUTIVO NA DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO – Brasília (DF) – responsável, na
rede de Varejo do Banco, por: processo orçamentário, metodologia e definição das metas de venda
de produtos, acompanhamento do compliance e controles internos, qualidade do atendimento.
Responsável também pelo Planejamento Estratégico da Diretoria
06/2006 – SUPERINTENDENTE COMERCIAL DO PILAR ATACADO – responsável pelo relacionamento e
realização de negócios com os clientes do Pilar Atacado das regiões Norte, Centro Oeste e Minas
Gerais.
05/2009 – GERENTE GERAL ALTA RENDA – responsável pelo relacionamento, estratégia, prospecção
de negócios e elaboração de novos produtos para os clientes do segmento Alta Renda.
07/2009 – DIRETOR DE VAREJO – Pessoas Físicas - estabelecimento da estratégia de atuação junto
aos clientes, excetuando-se o segmento Alta Renda; definição da estratégia de captação em CDB,
Fundos de Investimento, Poupança e Depósitos à Vista do público PF; início da estruturação e
implementação do Customer Relationship Management (CRM) no Banco do Brasil, bem como do
processo orçamentário estruturado de acordo com a propensão de consumo dos clientes PF; condução
e estruturação do programa de fidelidade do BB; condução do processo de incorporação do BNC ,
juntamente com a Diretoria de Distribuição de São Paulo.
12/2010 – DIRETOR COMERCIAL DO GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE - responsável
pelo relacionamento comercial do Grupo Segurador com o Banco do Brasil; desenvolvimento de
produtos de seguridade a serem comercializados nas agências do BB; discussão e definição, junto ao
Banco do Brasil, das metas e estratégia de comercialização dos produtos de seguridade nas
dependências do BB.

05/2011 - DIRETOR PRESIDENTE DA BB PREVIDÊNCIA – administração de aproximadamente 50
planos de Previdência Complementar Fechada; definição da estratégia de atuação do Banco junto ao
mercado de Previdência Complementar Fechada e Regimes Próprios de Previdência Social; gestão de
fundos de investimentos voltados para os Regimes Próprios de Previdência Social - o Banco era o líder
de mercado desse segmento.
10/2012 até 10/2015 – DIRETOR DE GOVERNO – relacionamento e estratégia de atuação junto a todos
os órgãos e Ministérios do Governo Federal, Governos Estaduais e Municipais, bem como Poder
Legislativo e Judiciário de todo o pais e, ainda, desenvolvimento de produtos voltados para esse
público; estruturação de operações de crédito voltadas para os Estados e Municípios (envolvendo
discussões com o Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional e, quando necessário, COFIEX
, Senado e bancos privados); estruturação de operações de refinanciamento das dívidas dos Estados
junto ao Governo Federal; estruturação da cobrança da dívida ativa dos Estados e Municípios, bem
como de operações de securitização desses ativos; estruturação, em conjunto com a Diretoria de
Mercado de Capitais, da operação de securitização de recebíveis originários de royalties do petróleo
do Estado do Rio de Janeiro; gestão do FCO (Fundo Constitucional do Centro Oeste) e FGO (Fundo
Garantidor de Operações); definição da segmentação do cliente Setor Público; Modelo de
Atendimento voltado para todas as Prefeituras do país; desenvolvimento de Portal voltado para a
capacitação dos funcionários dos municípios (Portal UNIBB para o Setor Público); gestão de Fundos e
Programas Federais, Estaduais e Municipais; estratégia para a atuação em PPPs; estratégia e renovação
da prestação de serviços para o processamento das FOPAG de 16 estados e 16 capitais (destaque para
a renovação do serviço junto à PM de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo), bem como do
Senado e Câmara Federal e, ainda, dos Tribunais de Justiça parceiros do BB, com destaque para o TJ
São Paulo; definição da estratégia para atuação na captação dos recursos originários dos Depósitos
Judiciais; estratégia e desenvolvimento de produtos para a captação dos recursos Federais, Estaduais
e Municipais em Fundos de Investimento (o BB detém aproximadamente 70% desse mercado),
definição da estratégia de cobrança da arrecadação da União, Estados e Municípios.
05/16 até 08/16 – Secretário Executivo do Ministério do Trabalho
02/18 até hoje – Assessor Especial do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
04/16 até hoje - Voluntário na ABRACE (Associação Brasileira de Apoio às Famílias de Crianças
portadoras de câncer e hemopatias).

ATUAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS
Conselheiro Fiscal da empresa BB Aliança Participações - Início: 06/2010 Término: 11/2010
Conselheiro de Administração da empresa Ativos S/A - Início: 04/2013 Término: 06/2014
Conselheiro Fiscal da empresa Usiminas S/A - Início: 04/2013 Término: 04/2015
Conselheiro Fiscal do Grupo Ultrapar – Início: 04/2015 Término : 04/2016

