
 

Diretor-Presidente, Eder Luiz Menezes de Faria é funcionário da 

carreira do Banco do Brasil há 36 anos e teve passagem por diversas 

áreas do Banco, como Diretoria de Tecnologia, Auditoria Interna e 

Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio e é membro do 

Conselho Fiscal da BB Consórcios, do Conselho de Administração da 

BB DTVM e do Comitê de Auditoria do UBS-BB. Graduado em 

Tecnologia da Informação, também possui MBA em Desenvolvimento, 

Segurança e Qualidade na Internet/Intranet. No BB, liderou realizações 

de soluções de construção, entre outros projetos de fornecedores 

internos e de melhoria da experiência, projetos inovadores de 

suprimentos e de construção de grande implementação, bem como 

projetos com fornecedores estratégicos. Especificamente em relação à 

previdência complementar, apoiou trabalhos de auditoria em empresas 

do conglomerado BB, dentre as quais, Previ – Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ: 33.754.482/0001-24, 

Brasilprev Seguros e Previdência S.A, CNPJ: 27.665.207/0001-31 e BB 

Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil, durante os períodos 

de 01/03/2004 a 16/01/2005 e de 14/03/2017 a 01/03/2019, nos quais 

exerceu o cargo de Gerente de Auditoria. Em experiência externa ao 

BB, dedicou-se ao segmento de previdência complementar em atuação 

junto à  Governance Technology, CNPJ 07.207.324/0001-44, na qual 

realizou consultorias, treinamentos e a implantação do Sistema de 

Auditoria Interna da FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS, no período de outubro/2008 a dezembro/2017. 



 

Diretor Financeiro e de Investimentos, Edson Martinho Chini é 

funcionário da carreira do Banco do Brasil há mais de 28 anos e 

membro suplente do Conselho Fiscal da BB Consórcios. Graduado em 

Direito pelo Centro Universitário de Brasília, Chini ainda no currículo um 

MBA em Marketing e Comunicação, pela FIA, e diversos cursos em 

finanças, gestão e governança por como Fundação Dom Cabral, FGV, 

BM&F Brasil, Insper e Gartner. Possui experiência em previdência 

complementar obtida na forma de treinamentos específicos sobre o 

tema, bem como o atendimento, comercialização e negociação de 

produtos de previdência complementar no período de 07/1993 a 

07/2003, quando exerceu as funções de Agente comercial, Assistente, 

Gerente de Administração, Gerente de Agência, e Gerente de Mercado. 

 

 

 

 



 

 

Diretora de Operações e de Relacionamento com Clientes, Cristina 

Yue Yamanari é funcionária da carreira do Banco do Brasil desde 

07/2000. Graduada em Administração de Empresas, mestre em 

Políticas Públicas e Desenvolvimento/Política Econômica, com MBA em 

Administração Pública e em Gestão Pública. Atuou também junto ao 

Governo Federal no período de 10/2012 a 08/2021, quando 

desempenhou cargos estratégicos junto ao Ministério da Cidadania, 

Casa Civil e Ministério da Fazenda. Possui experiência em previdência 

complementar obtida na forma de treinamentos específicos sobre o 

tema, bem como durante o atendimento, comercialização e negociação 

de produtos de previdência complementar no período de 07/2000 a 

10/2007, quando exerceu as funções de Agente comercial, Assistente 

de Negócios e Gerente de Relacionamento. 


