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Objetivo: Gestão da área de TI 

 
 
Sumário das Qualificações 

 
• Pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação (2010) pela FIAP e graduado em 

Análise de Sistemas pela UNIP (2001) - além de inúmeros cursos de natureza técnica. 
 

• Experiência na gestão da área de Tecnologia da Informação, incluindo os segmentos de 
desenvolvimento de sistemas, suporte, infra-estrutura, telecomunicações e redes. 
 

• Habilidade para mapeamento de processos, elaboração de diagramas e fluxos buscando 
amplo entendimento das regras de negócios. 
 

• Expertise para elaboração de políticas e procedimentos de normalização para a área de TI. 
 

• Carreira profissional consolidada através de empresas de médio e grande porte, registrando 
contínua sucessão de cargos obtidos em longos de períodos de comprometimento e 
resultados. 
 

• Profissional dinâmico, com domínio de sua área de competência, habituado a gerenciar 
equipes multifuncionais e projetos complexos. 

 
 
Experiência Profissional 

 
Desde abril de 2001 Braga & Marafon Consultores e Advogados 
 Gerente de TI, Supervisor de TI, Programador Senior e Programador Jr. 
 
Escritório de consultoria e advocacia, com destaque para a área tributária, onde é referência no 
Brasil. 
 
Reportando-se diretamente ao CEO, lidero uma equipe de 06 colaboradores, tendo como principais 
responsabilidades: 
 
• Manter a confiabilidade de todos os sistemas e informações eletrônicas do escritório.  

 
• Coordenar os projetos corporativos de sistemas de informações e infra-estrutura, 

identificando as principais necessidades dos usuários, priorizando relacionamentos de 
custo/benéfico e definindo planos estratégicos alinhados com as necessidades do negócio. 
 



• Coordenação das equipes de desenvolvedores e suporte ao ambiente de servidores, desktops, 
impressoras e multifuncionais, telefonia e sistemas legados.  
 

Principais resultados obtidos neste período: 
 
� Conversão da infra-estrutua de telefonia analógica para digital, destacando a utilização de 

smartphones, interface celular e seleção de provedor para destino de ligações. Em conjunto 
com as renegociações tarifárias de operadoras, o projeto resultou em ampliação e maior 
qualidade dos serviços e a redução dos custos em ligações. 
 

� Substituição de dezenas de impressoras locais por multifuncionais integradas com os sistemas 
internos, atingindo a redução nos gastos de impressão e cópias, rastreabilidade de utilização, 
contabilização por centro de custos e a disseminação de uma nova cultura de trabalho para 
conscientização sobre desperdícios. 
 

� Reformulação do em site corporativo em 3 idiomas e inclusão da empresa em redes sociais 
eletrônicas, ampliando assim, seus canais de comunicação e a divulgação de seus serviços. 

 

 
De Maio de 1999 a 
Fevereiro de 2001 

Programador Freelancer 
 

 
• Desenvolvimento e comercialização de software para apoio à cobrança administrativa, 

destinado ao uso de escritórios credenciados por bancos para recuperações de créditos. 
 

• Gerenciamento dos arquivos de dados emitidos pelo banco para cobrança, distribuição 
automática entre atendentes para registro de negociações, pagamentos, folow-up e discador 
automático. 

 
 

 
De Agosto de 1993 a 
Abril de 2001 

Banco Itaú S.A. 
Analista de Cobrança 

 
Atualmente Itaú Unibanco, qualificada entre as 20 maiores instituições financeiras do mundo. 
 
• Help Desk em 1º e 2º níveis, instalação e configuração de hardwares, softwares e 

gerenciamento de rede. 
 

• Automação de controles internos, extração de dados em plataforma mainframe via sintaxe 
SQL e elaboração de relatórios estatísticos. 
 

� Destacando neste período o desenvolvimento de uma planilha automatizada (Excel + Visual 
Basic Application) com funções de cálculos e preenchimento de contrato para renegociação 
de dívidas, distribuído para mais de mil escritórios de cobrança pelo Brasil. Projeto de 
iniciativa independente que propiciou enorme agilidade no processo de revisão dos contratos. 

 
 
Formação Acadêmica 

 
• MBA Gestão de Tecnologia da Informação 

Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) 
2009/2010 - São Paulo – SP  

 
• Análise de Sistemas 

Universidade Paulista (UNIP) 
1998/2001 - São Paulo – SP 



Cursos e Eventos 
 
• 2010 – EMM2010 - E-mail Marketing Brasil | Edição 2010 
• 2009 – IDC Brazil Infrastructure, Storage e Virtualization Conference 2010 
• 2009 – Certificação BRMA - Implementando e Administrando | Versão 4.2 
• 2007 – Gerenciamento Eletrônico de Documentos em Escritórios de Advocacia 
• 2006 – (2073) Programing a MS SQL Server 2000 Database 
• 2005 – (2373) Programing with MS Visual Basic.NET 
• 2005 – (2310) Developing MS ASP.Net Web Applcations Using VS .NET 
• 2005 – (2389) Programming with MS ADO.NET 
• 2005 – (2524) Developing XML Web Services Using MS ASP.NET 
• 2005 – (2557) Building COM+ Applications Using  MS .NET Enterprise Services 
• 2000 – (1013) Mastering Microsoft Visual Basic 6 Development 
 
Outras Informações 

 
 

• Reconhecimento e premiação como funcionário revelação do ano de 2003 na Braga & 
Marafon Consultores e Advogados. 


