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Nascido em 15/01/1945 em Cambuci, São Paulo, Emilio Navas Cominato é um dos 

profissionais mais atuantes e experientes do Brasil na área financeira. Formado em 
Administração de Empresas, iniciou sua carreira no setor bancário na década de 60, no Banco 
da Província do Rio Grande do Sul. Fez seu primeiro curso na área de tecnologia em 1965, 
quando o banco em que trabalhava, o BCN - Banco de Crédito Nacional e algumas outras 
Instituições adquiriram os recém-lançados Computadores de Grande Porte. 

Assumiu posições estratégicas no BCN, chegando à presidência da BCN Servel, 
empresa do Grupo responsável pelos serviços de Informática, com apenas 24 anos. 

Sempre interessado em inovação e em soluções diferenciadas, desenvolveu uma série 
de projetos que posicionaram o BCN na vanguarda do mercado, dentre eles o primeiro sistema 
para operações de Comércio Exterior (Câmbio) do mercado brasileiro que, com o aval e apoio 
do Banco Central, foi ofertado às demais Instituições financeiras por meio da BCN Servel. Sob 
seu comando foram implementadas diversas soluções para automatizar tanto a retaguarda 
como as áreas operacionais do banco, ajudando na estruturação econômica e no controle 
financeiro diário. Foi alçado a Diretor estatutário do Banco de Crédito Nacional e nessa 
oportunidade além da Tecnologia assumiu o comando das áreas de O & M, Planejamento 
Econômico/Financeiro e Relacionamento com o Mercado. 

Sua contribuição ao setor bancário foi consolidada durante os dois mandatos que teve 
como Diretor Setorial de Automação Bancária da FEBRABAN e Presidente do CNAB atual 
CIAB - Congresso Internacional de Automação Bancaria também como Presidente do CLAB - 
Centro Latino Americano de Automação Bancária, órgão filiado a FELABAN - Federação Latino 
Americana de Bancos, discutindo soluções tecnológicas para o Brasil e países da América 
Latina. 

Em 1986, partiu para um projeto inovador do Bankers Trust no Brasil com a aquisição 
do Banco Iochpe e a transferência do seu Data Center de Porto Alegre para São Paulo. Em 
1988 foi convidado pela Price Waterhouse, tradicional empresa de auditoria, para estruturar 
seu novo segmento de atuação na área de Consultoria Tecnológica para o mercado financeiro. 

Em 1990, foi contratado como Diretor de Tecnologia da Caixa Econômica Federal, para 
desenvolver e implantar um dos mais complexos projetos de tecnologia do Brasil: a 
centralização das contas de FGTS de todos os brasileiros. Com a instalação de três Data 
Centers (Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo), o desenvolvimento dos sistemas e da 
infraestrutura foram concluídos com sucesso dentro do prazo determinado pelo decreto lei nº 
99.684. Durante esse período também exerceu o cargo de Diretor de Planejamento da 
Datamec, empresa da CEF responsável pelo processamento das Loterias, Crédito Imobiliário e 
Programas de Saneamento. 

Em 1994 fundou a Proservvi, empresa especializada no processamento de 
documentos de caixa e compensação bancária dos bancos ABN-Amro, Unibanco e Bradesco, 
que abrangia 48 sites de processamento distribuídos pelo país. Em 2006 vendeu a Proservi 
para a Fidelity BPO e aceitou continuar como Presidente até 2009. 

Após esses projetos, ampliou sua participação no Grupo New Space assumindo o 
comando da empresa. 

Em 2010 foi distinguido por seu inestimável esforço em implementar soluções de 
tecnologia ao segmento financeiro, com uma placa de homenagem oferecida pela FEBRABAN 



durante o CIAB daquele ano, com a seguinte inscrição "A FEBRABAN agradece a sua valiosa 
contribuição para o desenvolvimento da tecnologia bancaria no Brasil". 

Atualmente, o GRUPO NEW SPACE é um dos líderes em serviços de tecnologia para 
o setor financeiro no Brasil. Com mais de 30 anos de mercado, é integrado pelas empresas NS 
BPO SERVICES, que atua na gestão de serviços de crédito e retaguarda bancaria; NS 
TECNOLOGIA, desenvolvedora de soluções e consultoria em alta e baixa plataforma; NS 
PREVENTION, especializada em inteligência cibernética, prevenção a fraudes e análise de 
riscos, e NS SAFE SPACE, focada em oferecer custódia e armazenagem de mídias, 
documentos, código-fonte e destruição segura de informações confidenciais. 

Emilio Navas Cominato atualmente é colaborador das instituições APAE(PIEDADE), 
APBP(Associação dos pintores com a boca e os pés), Asilo Casa da Esperança, Asilo Lar 
Bussocaba, Associação Casa Madre Teodora de Idosos, Associação Casa Madre Teodora de 
Idosos, Associação de Amparo as Crianças e Adolescentes Carentes(Externato mãe da 
província), Associação Lar ternura, CE. "Antônio Salgado Olores"- Cotia, CACCC Cândida 
Bermejo Camargo, Casa Maria Helena Paulista, Casa Maria Maia, Creche Escola Guia da Luz- 
Itú, Educandário Lar de Jesus, Fraternidade Toca de Assis, Fundação Dorina Nowill, Fundação 
Maria Carolina, Lar Batuíra de ldosos(Fed. Espirita do Estado de São Paulo, Lar Criança Feliz, 
Lar da Mônica, Lar Escola Agrícola "A Semente", Lar Escola Francisco Cândido Xavier, Liga 
Solidária, Obras Sociais da Congregação do Santíssimo Redentor, OCM- Obra dos Cenáculos 
Missionários, Pequeno Cotolengo, Projeto Laramara, Raimundo Pedro de Souza(Mato Grosso 
do Sul), Sociedade Batista de Beneficência -Tabea "Criança Feliz" e Vários Centros Sociais 
Carentes na Prefeitura de São Paulo (Favelas). 
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