AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME N° 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

Aviso aos Acionistas
A AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n°
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) e do Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 1/2021,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a acionista da Companhia, BNDES Participações S.A. BNDESPAR, indicou, através de notificação enviada em 15 de abril de 2021, os nomes abaixo listados para integrar
o quadro de candidatos que participarão, do processo de eleição em separado de membros do Conselho Fiscal da
Companhia, nos termos do artigo 161, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que
ocorrerá, caso preenchidos os requisitos legais, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em
30 de abril de 2021, conforme segue:
LUIS EDUARDO FRISONI JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, portador da
Cédula de Identidade R.G. n. 6.418.339 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 683.203.298-68, com escritório
na Avenida Quarto Centenário, n. 1051, Jardim Luzitânia, São Paulo/SP, CEP 04030-000, para concorrer à
vaga de conselheiro fiscal, e EDUARDO BADYR DONNI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade R.G. n. 53.526.127-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 746.941.207-78, com escritório na
Rua São José, n. 887/63, Alto da Boa Vista/Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04739-001, como seu
respetivo suplente.
Os currículos e demais informações sobre os candidatos indicados, integram o presente aviso aos acionistas na
forma do Anexo I.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia coloca-se à disposição de V.Sas. para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 20 de abril de 2021.
AES BRASIL ENERGIA S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente de
Relações com Investidores
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AES BRASIL ENERGIA S.A.
Publicly-Held Company
CNPJ/ME N° 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

Notice to Shareholders
AES Brasil Energia S.A. (“Company”), pursuant to CVM Instruction n° 481, of December 17, 2009, as amended
(“CVM Instruction 481”) and to the Circular Letter CVM/SEP/Nº1/2021, hereby informs its shareholders and the
market in general that the shareholder, BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, appointed, through a notification
sent on April 15, 2021, the names below to integrate the list of candidates who will participate in the separate procedure
for election of Fiscal Council members of the Company, pursuant article 161, paragraph 4º, of Law number 6.404, of
December 15,1976, as amended, that will occur, if the legal requirements are fulfilled, in the Annual and Extraordinary
General Shareholders Meeting to be held on April 30, 2021, as follows:
LUIS EDUARDO FRISONI JÚNIOR, Brazilian, married, administrator and accountant, bearer of the
Identification Card (RG) n. 6.418.339 SSP/SP, enrolled with taxpayer registration (CPF/ME) under Nº
683.203.298-68, with office at Avenida Quarto Centenário, n. 1051, City of São Paulo, State of São Paulo,
ZIP Code 04030-000, to apply for an effective Fiscal Council member, and EDUARDO BADYR DONNI,
Brazilian, married, engineer, bearer of the Identification Card (RG) n. 53.526.127-5 SSP/SP, enrolled with
taxpayer registration (CPF/ME) under 746.941.207-78, with office at Rua São José, n. 887/63, Alto da Boa
Vista/Santo Amaro, City of São Paulo, State of São Paulo, ZIP Code 04739-001, as his respective alternate.
The resumes and further information about the above-mentioned candidates are part of this Notice to Shareholders
under Annex I.
The Relation Investors Department is at your disposal to any further needed clarification.

São Paulo, April 20, 2021.
AES BRASIL ENERGIA S.A.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
CEO and Vice President Investors Relations Officer
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EDUARDO B. DONNI
+5511 98432-9355 / +5511 5524-0948
eduardo.donni@gmail.com

58 anos
https://www.linkedin.com/in/eduardo-donni-122514/

BRIEFING / INTRODUÇÃO
Eduardo Donni é brasileiro nascido em 19 de setembro de 1962. Foi Diretor Estatutário e Chief Financial Officer da
Covestro Polymers no Brasil. Sua carreira profissional inclui carreira no Grupo Bayer, tendo ocupado os postos
Diretor de Supply Chain e Administração Corporativa para a América Latina, além de outros em Supply Chain,
Logística, Desenvolvimento de Novos Negócios e Operações, tendo também participado de Comitês Globais da
empresa, representando a América Latina. Também foi membro do Conselho de Fiscal do PreviBayer ( fundo de
previdência do Grupo Bayer ) por três anos.
É formado em Engenharia Química pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, além de possuir um MBA
do IBMEC (PDG/EXEC) do Rio de Janeiro, com especializações em Liderança pela Bayer Leadeship Academy
e em Open Innovation pela University of California, Berkeley. Possui formação em conselheiro pela Abrapp,
certificação como Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal pelo IBGC, além de desenvolvimento como
Conselheiro Digital pela HSM. Fala inglês, espanhol e alemão, além de português (nativo).

EXPERIÊNCIA ATUAL

Participações como membro de Conselho de Administração e Comitês, em diferentes setores e competências :
• Membro do Conselho de Administração da Nortec Química S.A., fabricante de ingredientes ativos / IFAs para a
indústria farmacêutica, indicado pelo BNDESpar, desde 2019.
• Membro independente do Conselho de Administração da Tobasa Bioindustrial S.A.( “B- company” ), uma
biorrefinaria de coco babaçú que gera renda para famílias na Amazônia Legal, desde 2018.
• Membro do Conselho Consultivo da Brasol Soluções Solares, uma integradora de energia solar, desde 2018.
• Membro suplente do Conselho Fiscal do Banco Bradesco, indicado pela PREVI, desde 2021.
As nomeações pelo BNDESpar, pela PREVI e pelo MCTIC foram precedidas por um rigoroso processo de
qualificação, verificação de experiência e antecedentes
EXPERIÊNCIA ANTERIOR

Membro de Conselhos e Comitês Internacionais, C-Level e Diretor de grandes empresas :
• Membro independente do Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRC)
do CEMADEN- Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão do MCTIC, (2019-2020).
• Membro do Conselho Fiscal do PreviBayer, previdência do Grupo Bayer (ativos ~ R$ 3,5 bilhões) (2015- 2018).
• Membro do Comitê Global de CFO´s da Covestro, representando a América Latina (2015- 2017).
• Membro do Comitê Global de Supply Chain da Bayer MaterialScience, representando a Am. Latina (2006- 2015).
• Membro do Global Supply Chain Council da Bayer Polyurethanes, representando a América do Sul (2000- 2002).

PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES DE CLASSE







Membro do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP – desde 2021
Diretor da Divisão de Infraestrutura / Energia da FIESP – desde 2018
Membro Movimento Empresarial Inovação MEI / CNI – Confederação Nacional da Indústria, desde 2015.
Membro da Diretoria Vogal do IBEF – Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, desde 2015
Membro do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, desde 2018
Membro da SwissCam – Membro da Câmara de Comércio da Suíça, desde 2018.

COMPETÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS
•

Transformação Digital e Inovação
- após programa executivo na University of California, Berkeley e visita a empresas do Silicon Valley,
aproximei-me do ecossistema de start-ups em São Paulo ( Cubo, InovaBra etc ) e de fundos de investimentos
que fomentam soluções para os problemas de negócios e da sociedade.
- implementei um modelo de negócios low-cost, que resultou na implantação de um centro de serviços
compartilhados para a América Latina em São Paulo e uma plataforma de e-Commerce, chegando a empresa
a atingir > 80 % de pedidos online no período de 2 anos.
- coordenei uma comunidade para desenvolvimento de business social media,
- liderei projeto SAP padronizado globalmente no Brasil
- concebi e implementei sistemas de execução e controle de chão de fábrica para manufatura e logística (IoT)

•

ESG, Sustentabilidade e Perpetuidade
- ESG : E/Ambiental na Bayer, referência em sustentabilidade, na avaliação de projetos de desenvolvimento
de produtos e processos produtivos, minimizando resíduos, considerando ciclos de vida, economia circular e
impacto ambiental; gestão da unidade de tratamento ambiental integrada (tratamento biológico, aterro
sanitário protegido classe 1 e incinerador de resíduos); defini e monitorei metas para melhoria de performance
ambiental, colaborei na implementação dos programas Responsible Care e ISO 14000
- ESG : S/Social no Conselho da Tobasa (Certificação B) com programas sócios econômicos que geram renda
para 1500 famílias; além disso, colaborei em programas de assistência e diálogo com a comunidade, quando
exerci a presidência do clube Bayer em Belford Roxo, Rio de Janeiro, conduzindo programas sociais de
integração com a comunidade ( alimentação infantil, jardim ambiental e escolinha de futebol para evitar
evasão escolar);
- ESG : G/Governança enquanto CFO e Managing Director na Bayer em compliance e sistemas de gestão,
certificação IBGC e atuação nos Conselhos do Previbayer, Nortec e Tobasa.
- liderei programas para redução de endividamento e ganhos de eficiência
- desenvolvi e colaborei com sócios no desenvolvimento de planos de sucessão

•

Liderança e Estratégia
- liderei o carve-out da Bayer MaterialScience, estabelecendo a empresa Covestro e a sua cultura
- concebi e implementei estratégia de supply chain com a criação de um centro de serviços compartilhados e
fechamento de centros de distribuição na América Latina
- integrei as operações ll e implementei uma organização de supply chain na América do Sul
- elaborei estratégias de supply chain alinhadas com as estratégias dos negócios

•

Compliance & Risk Management
- implementei sistemas de gestão e governança corporativa : normas corporativas, SOX/ Internal Control
Systems, Integrated Compliance Management, ISO-9000, aumentando a transparência e eqüidade na gestão
- preparei a organização para receber auditorias internas e externas, obtendo altos índices de recomendação
- conscientizei sobre a necessidade de observância proativa às leis aplicáveis ao negócio: técnicas, tributárias,
trabalhistas e comerciais, apoiando os responsáveis

•

Dinâmica de Grupo e Tomadas de Decisão
- pratiquei a decisão em colegiado, desenvolvida através do exercício da função de conselheiro
- perfil diplomático: atuei na busca de consenso, incorporando contribuições dos colegas
- adaptei-me com facilidade ao papel de aconselhamento, distinto da gestão executiva

•

Pensamento Sistêmico
- possuo acentuado pensamento sistêmico, incorporando a experiência multidisciplinar adquirida ao longo da
carreira envolvendo diversas funções e vários negócios

•

Experiência Internacional
- realizei um desenvolvimento profissional na Bélgica e fiz diversas viagens internacionais profissionais
realizadas à Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, China, França, Argentina, Venezuela, Guatemala

EXPERIÊNCIA POR SEGMENTO DE ATUAÇÃO

1. Energia : Elétrica / Óleo e Gás
• atuo no Conselho Diretor de Energia na FIESP, com exposição permanente ao ambiente de negócios e
regulatório de toda a cadeia de energia (geração, transmissão e distribuição / todas as fontes : passando por óleo
e gás, hidrelétrica, eólica e solar, biomassa etc).
• atuo como Conselheiro de Administração na Tobasa Bioindustrial, uma biorrefinaria que produz óleo vegetal,
farinha, etanol (a partir de fermentação da farinha), e carvão ativado utilizando côco babaçu, oriundo de florestas
nativas no Tocantins. Ajudei a Tobasa a desenvolver um plano diretor, que resultará em 3 a 5 anos na
implementação de termelétrica para gerar energia elétrica na Geração Distribuída (GD), a partir de biomassa.
• atuo como Conselheiro Consultivo na Brasol Soluções de Energia Solar ( https://brasol.co/ ).
• participei em Conselhos Globais de Supply Chain de empresas petroquímicas ( Bayer MaterialScience e Bayer
Polymers ), no downstream da cadeia de Óleo e Gás, como representante da América Latina.
• quando responsável por Compras, liderei a primeira contratação de energia no mercado livre para a empresa,
além da busca de soluções de maior eficiência energética.
• realizei projetos de engenharia de instalações de Óleo e Gás, como engenheiro de processos, pela Natron
Consultoria e Projetos.

2. Saneamento
• Conselheiro de Administração na Tobasa Bioindustrial, que produz carvão ativado a partir do processamento de
côco babaçu, oriundo de florestas nativas no Tocantins. O carvão ativado é utilizado em estações de tratamento
de água de grande porte (ex: CEDAE, CETESB), visando a remoção de cheiro, odor e matéria orgânica.
• participei de pesquisa na FEEMA, órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, visando desenvolver tratamento
biológico de lodos ativados.
• Formiplac ( laminados industriais ) : Projeto de estação de tratamento de efluentes industriais
• na Bayer S/A, liderei a operação da Unidade Integrada de Tratamento Ambiental, envolvendo resíduos a Estação
de Tratamento de Efluentes Líquidos ( tratamento biológico ), Aterro Sanitário protegido classe 1 e Incinerador de
Resíduos ( líquidos, sólidos e pastosos ), além de relacionamento com o Órgão Ambiental.
• desenvolvi conhecimentos de Project Finance na prática em projetos com grupos privados.

3. Agro / Fertilizantes / Saúde Animal / Farmacêutica / Produtos de Consumo / Química Fina /
Sucroalcooleiro
• Conselheiro de Administração da Nortec Química, indicado pelo BNDESpar ( 2º mandato )
• Membro do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP
• Conselheiro de Administração na Tobasa Bioindustrial, uma biorrefinaria que produz óleo vegetal, álcool, farinha
e carvão ativado a partir do processamento de côco babaçu, oriundo de florestas nativas no Tocantins. O óleo
vegetal e a farinha são utilizados para alimentação, enquanto o álcool para bebidas e perfumaria. O carvão
ativado é utilizado para purificação de água residencial, estações de tratamento ou filtros industriais para líquidos
ou gases (remoção de cheiro, odor e matéria orgânica). Ajudei a Tobasa a desenvolver um plano diretor, que
resultará na implementação em médio prazo (3 a 5 anos) de termelétrica para geração de energia elétrica na
Geração Distribuída (GD), a partir de biomassa.
• carreira executiva no grupo Bayer (Managing Director, CFO, Director Corporate Administration & Supply Chain
LATAM, Logística, Business Development e Manufatura) em Agronegócio, Saúde Animal, Farmacêutico e
Produtos de Consumo.
• 8 anos de experiência como Gerente de Logística para o agronegócio, saúde animal, farma e produtos de
consumo da Bayer S/A (CropScience, Animal Health, Consumer Care), quando liderei projetos de depósitos GMP
no padrão Anvisa. Nessa função, participei de projetos internacionais nas unidades de Marle (Champagne,
França), Dormagen e Kiel (Alemanha). Liderei estratégias de distribuição de produtos customizadas para o
agronegócio e saúde animal, desenvolvendo soluções de logística integrada (quick-response, just in time, VMI
baseado em PDV, entrega direta com redução de lead-time, paletização, programa de milhas etc ), reposição
automática na gôndola, desenvolvendo soluções de logística integrada, desde as operações de envase até o
recebimento do cliente. Nessa função, fui responsável por PCP, Armazenagem e Distribuição.
• Natron : Participei em etapas subsequentes do projeto Valefértil em Uberaba ( hoje Mosaic fertilizantes)
• Na Bayer MaterialScience, liderei negociações de sourcing de ácido nítrico com a Vale Fertilizantes em Cubatão
( hoje Yara Fertilizantes ) e experiência em negociar outros commodities globais. Também o negócio de TPU, era
relevante para a fabricação dos brincos numerados para rastreabilidade de gado.

4. Industrial : Autopeças / Cadeia Automobilística / Eletrônico / Hardware / Polímeros / Petroquímicos /
Papel & Celulose / Mineração / Metalurgia / Siderurgia
Autopeças / Cadeia Automobilística / Eletrônico / Hardware
A Bayer MaterialScience (após spin-off, sucedida pela Covestro) foi a inventora dos poliuretanos e dos
policarbonatos, polímeros petroquímicos de 2a geração amplamente utilizados na fabricação de autopeças . Os
policarbonatos, amplamente utilizados na cadeia de produção de eletroeletrônicos, inclusive no CD e DVD,
resultados do desenvolvimento conjunto entre Bayer, Phillips e Sony.
Durante 17 anos, atuei como Managing Director, CFO, Director Corporate Administration & Supply Chain LATAM e
Gerente de Supply Chain LATAM, nessas duas empresas, fornecendo esses polímeros para os clientes de
autopeças e também de resinas para as tintas fornecidas para as montadoras automobilísticas, e policarbonatos,
adesivos e vernizes para a cadeia eletroeletrônica.
Química / Petroquímica
• participei em Conselhos Globais de Supply Chain e CFO´s em empresas de polímeros petroquímicos ( Bayer
MaterialScience e Bayer Polymers ), como representante da América Latina, colaborando com a alta direção da
empresa global, cujo faturamento anual era de aproximadamente R$ 70 bi ( Eur 12 bilhões ).
• carreira executiva no grupo Bayer (Managing Director, CFO, Director Corporate Administration & Supply Chain
LATAM, Logística, Business Development e Manufatura) em negócios Inorgânicos, Agronegócio, Saúde,
Borracha, Polímeros Petroquímicos e Especialidades Químicas.
• ampla experiência no setor envolvendo sustentabilidade, transformação digital, projetos, operação, segurança,
inovação tecnológica
Papel e Celulose
• Natron: participei da finalização do projeto da Aracruz Celulose (unidade no Espírito Santo, posteriormente VCP,
Fibria e hoje Suzano) e que envolvia o plantio renovável de eucaliptos, unidades de cloro-soda para o
branqueamento da celulose, exportada em portos privados.
• Bayer AG ( Alemanha ): Aprendizado em desenvolvimento internacional, acompanhando a operação de unidades
de cloro-soda, sistemas logísticos ferroviários e portuários, visitando também os portos de Antuérpia e Roterdã
• Bayer MaterialScience : adquiri experiência em negociar commodities globais (mat. primas e produtos acabados)
Mineração / Metalurgia / Siderurgia
• Natron: participei da finalização do projeto da Alcoa (Alumar, em São Luiz do Maranhão, hoje paralisada), que
recebia bauxita da Mineração Rio do Norte ( PA ); e também da Alcoa (Alumar, em São Luiz do Maranhão, hoje
paralisada), que recebia bauxita da Mineração Rio do Norte ( PA )
• Bayer S/A : 1) A área da Borracha produzia NaMBT, um produto que era um adjuvante de alta performance para
a mineração do cobre - e também borrachas especiais de alta para transportadores de minérios; 2) Logística de
Minérios : durante 8 anos fui gerente de logística do site Belford Roxo da Bayer S/A, responsável por 23 linhas de
produção, 3 das quais utilizavam minérios ( enxofre, cromita e fluorita ), envolvendo recepção para a pilha e
abastecimento das unidades com pás carregadeiras; 3) Adquiri experiência em gestão ambiental, efluentes
líquidos, sólidos e gasosos, quando fui responsável pela operação da Unidade de Meio Ambiente
• Bayer AG (Alemanha) : Aprendizado durante desenvolvimento internacional, sobre sistemas logísticos
ferroviários e portuários, visitando também os portos de Antuérpia e Roterdã
• Bayer MaterialScience (após spin-off, sucedida pela Covestro) : foi a inventora do isocianato MDI, amplamente
utilizados na cadeia de fundição como resina aglomerante para produção dos moldes de fundição; 2) produzia e
fornecia nanotubos de carbono para a elaboração de ligas metálicas, aumentando em múltiplas vezes sua
resistência, com redução significativa do seu peso ; 3) desenvolvi experiência em negociação de commodities
globais ( matérias primas e produtos acabados )
5. Logística / Transportes / Supply Chain :
• Membro do Comitê Global de Supply Chain da Bayer MaterialScience, representando a América Latina, por 9
anos (2006- 2015).
• Membro do Global Supply Chain Council da Bayer Polyurethanes, representando a América do Sul, por 3 anos
(2000- 2002).
• 9 anos de experiência executiva como Diretor de Supply Chain para a América Latina, realizando realinhamento
estratégico, otimização da malha de distribuição, implementação de novo business model de baixo custo, com
Centro de Serviços Compartilhados e e-Business (2006-2015).
• 6 anos de experiência executiva como Gerente de Supply Chain para a América Latina, implementando
organizações de supply chain, desenvolvendo competência e estruturas oeientadas a processo, além de fusão
com novos organizações.
• 8 anos de experiência executiva como Gerente de Logística em um site produtivo com 23 linhas de produção,
envolvendo logística de granéis líquidos, granéis sólidos e carga embalada, além de desova e ovação de
containers para importação e exportação.

6. Telecomunicações e Órgãos do Governo :
• CEMADEN : atuei como membro independente ( único externo, da sociedade civil ) no Comitê de Governança,
Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGRC) do CEMADEN- Centro de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais, órgão do MCTIC, que visa gerar alertas de prevenção contra catástrofes naturais. Possui uma
rede observacional envolvendo radares meteorológicos de alta tecnologia e sensores em âmbito nacional,
gerenciados a partir de uma central de controle em São José dos Campos
7. Serviços Financeiros e Previdência :
• atuei como Conselheiro Fiscal no PreviBayer, o fundo de pensão do Grupo Bayer, com ativos > R$ 2 bilhões
(atualmente ativos > 3,5 bilhões), por três anos (2015- 2018).
• PreviBayer : fui Conselheiro Fiscal durante 3 anos do fundo de previdência fechada do Grupo Bayer, com ativos
estimados em R$ 2 bilhões (#65 no ranking da Abrapp, entre 250 EFPC´s), onde liderei a regularização do
calendário de obrigações, a atualização da matriz de riscos e controles, como preparação para o lançamento de
um plano instituído para a família dos colaboradores, além da integração do fundo de previdência da Monsanto (
PrevMon ), após a Bayer adquirir a Monsanto.
• Membro suplente do Conselho Fiscal do Banco Bradesco, indicado pela PREVI.
8. Tecnologia da Informação
Nas funções de CFO (Covestro) e Corporate Administration & Supply Chain LATAM (Bayer MaterialScience),
liderei com sucesso a implementação das seguintes iniciativas ou projetos :
• SAP ( 2 vezes ) : configurados com processos, indicadores de performance e sistema de business intelligence
padronizados globalmente, assegurando o sucesso da implementação, quanto ao escopo, prazo e budget.
• CRM, como o objetivo de mapear informações sobre clientes, oportunidades e conversão efetivas de negócios
• plataforma de e-Business, possibilitando a centralização da entrada de pedido dos clientes da América Latina
• coordenação de um comitê de mídias sociais
• habilitação de atuação 60 % da força de vendas sob o modelo operacional de home office
• aumento da segurança da informação e cybersecurity
• implementação de MES (manufacturing execution system) na área industrial, envolvendo sistemas supervisórios
para produção e logistica, incluindo código de barras visando aumentar segurança e produtividade das operações.

FORMAÇÃO ACADÊMICA, PRINCIPAIS CURSOS E IDIOMAS












Digital On Board – HSM – 2020
Curso Governança Corporativa em Empresas Familiares – IBGC – 2018.
Curso Conselho Fiscal na Prática – IBGC – 2018.
Certificação como Conselheiro de Administração – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 2018.
University of California, Berkeley – Advanced Management Program in Open Innovation – 2017.
Certificação como Conselheiro Fiscal – IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 2017.
Curso Exercício da Função de Conselheiro – Abrapp - 2017
Bayer/Academia de Líderes – Desenvolvimento em Gestão e Liderança (2012 - 2014).
IBMEC - PDG / EXEC – MBA em Gestão de Negócios – 1994 - 1995.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Graduado em Engenharia Química – 1984.
Idiomas: Português nativo, Inglês fluente, Espanhol fluente, Alemão intermediário.

HISTÓRICO PROFISSIONAL EXECUTIVO
Covestro Polímeros – Managing Director e Chief Financial Officer (jul. 2015 – out. 2017)
Bayer MaterialScience – Director Corporate Administration & Supply Chain Latin America (2006 - 2014)
Bayer MaterialScience / Bayer Polymers – Supply Chain Manager Latin America (2003 - 2005)
Bayer S/A – Polyurethanes Division – Supply Chain Manager South America (2000 – 2002)
Bayer S/A – B. Roxo – Gerente Logística, Controladoria & Administração do Parque Industrial (1992 – 1999)
Bayer S/A – Belford Roxo – Chefe de Business Development Rhein Chemie (1991)
Bayer S/A – Belford Roxo – Chefe de Produção Industrial – Borracha KCH (1985 - 1990)
Natron Consultoria e Projetos – DIEBI – Engenheiro de Processos (1983 - 1985)
Minha experiência como conselheiro e executivo / Managing Director está sucintamente descrita no LinkedIn https://www.linkedin.com/in/eduardo-donni-122514/
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