Sergio Moreno
Tem mais de quarenta anos de experiência na indústria e comércio, financial services, seguros, previdência,
saúde, e educação, inclusive instituições do terceiro setor, assessorando e auditando inúmeras empresas, em
diversos projetos de transformação estratégica e do modelo de negócios, desenvolvimento de modelos de
gestão operacional e financeira, pesquisa de mercado e desenvolvimento de produtos, desenho e reestruturação
de processos, seleção e implantação de sistemas (ERP’s), auditoria interna e de conformidade,
desenvolvimento de estruturas de governança e sistemas de gestão de riscos e controles internos.
PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS E COMITÊS:
•
•
•
•
•

Curador no IDEAH - Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plastica, desde 2019
Membro do Comitê de Auditoria na Marisa Lojas S.A, desde 2018
Conselheiro Fiscal na Bradesco Saúde S.A, desde 2017.
Membro do Comitê de Auditoria na Tókio Marine Seguradora S.A, desde 2016.
Conselheiro Fiscal na Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP, desde 2014.

TÍTULOS E CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
•

Conselheiro certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

ATIVIDADES DOCENTES
•
•
•

Professor da FIA nos cursos de pós-graduação e MBA em Seguros e Previdência, desde 2013.
Professor do IBGC nos cursos de Gestão de Riscos Corporativos, e Melhores Práticas nos Órgãos
de Fiscalização e Controle, desde 2013.
Ministrou cursos e palestras sobre governança, gestão estratégica, gestão de riscos e controles
internos, e solvência, em bancos, seguradoras, em congressos patrocinados pela FEBRABAN,
ABRAPP, CNSeg.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Empresa – SMC Consultoria
Cargo: Sócio - Ano: 2013 - atual
Empresa especializada em consultoria estratégica, governança corporativa, gestão de riscos,
controles internos e compliance, gestão de projetos (PMO), capacitação e treinamento.
Empresa – KPMG Auditores
Cargo: Sócio Diretor - Ano: 1974 a 2013
Empresa internacional de auditoria e consultoria, onde foi o sócio responsável por trabalhos de
assessoria estratégica, organizacional e financeira, gestão de riscos e controles internos, auditoria
interna, para diversos setores de indústria e comércio, financial services, seguros, previdência e
saúde.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
•
•

MBA / CEAG – Administração Contábil e Financeira - FGV – SP – Ano - 1984
Ciências Econômicas - Instituto Presbiteriano Mackenzie – Ano - 1976

PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES CULTURAIS E PROFISSIONAIS
•

Membro da ANSP - Academia Nacional de Seguros e Previdência, desde 2000.

