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Formação Acadêmica 
 
Administração de Empresas com habilitação em Marketing 
Faculdade Europeia de Administração de Marketing – FEPAM 
Especialização em Análise de Sistemas – EAS – ITECI 

 

Resumo das Qualificações 
 
Experiência consolidada há mais de 30 anos na área de Informática, desde ambiente 
mainframe até aplicações mobile. Forte atuação em desenvolvimento de sistemas bancários, 
cartão de crédito, crédito imobiliário e câmbio. Atuando desde o levantamento de requisitos até 
desenvolvimento, testes, homologação, utilizando metodologias. Coordenação de migração de 
ambientes computacionais e sistemas críticos 24x7. Sólidas habilidades em programação em 
linguagens, ambientes e arquiteturas variadas. Vivência em migração/atualização/reescrita de 
sistemas para plataformas atuais. Sólidos conhecimentos em Orientação a Objetos, padrões 
de projetos e arquiteturas. 

 

Conhecimentos 
 

Android Studio/Flutter 
dBase/Clipper/FoxPro 
C/C++ 
Controle de bugs/Bugzilla 
Controle de versão/GIT 
Delphi/Turbo Pascal 
Digital/VAX/VMS/DCL/Pascal 
IBM/Natural/Adabas 
Java/EJB/JavaScript 
JSON/REST/SOAP 
Metodologia Ágil/PMI/RUP 
Oracle/Postgres/MySQL/SQL/SQL Lite 
Padrões MVP/MVC/MVVM 
Unisys/Linc/XSeed 
Unix/Linux 
 

Treinamentos/Cursos 
 

PMP (Qualiti) 
Xseed (Qualiti) 
Configuração de Ambiente IBM WEBSPhere (CESAR/Qualiti) 
Introdução do XML (CESAR/Qualiti) 
Java Avançado com IBM VisualAge (CESAR/Qualiti) 
Java Básico com IBM VisualAge (CESAR/Qualiti) 
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas OO (CESAR/Qualiti) 
Objetos Distribuídos com EJB (CESAR/Qualiti) 
Programação SHELL – Unix (L&G Associados) 
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Experiência Profissional 
 
 

LOCUS Custom Software (fevereiro/2022) 
(Empresa de médio porte no segmento de tecnologia da informação e serviços) 

Engenheiro de Sistemas Operacionais em Computação 
- Alocado no projeto Storex Mobile na Linx Sistemas e Consultoria. 

 
 

Cavalcanti e Pedrosa Consultoria - Alleanza (janeiro/2018 a fevereiro/2022) 
(Empresa de pequeno porte no segmento consultoria em gestão magistral) 

Parceiro 
- Estruturação da área de Tecnologia; 
- Análise e desenvolvimento do sistema MIGA – Módulo Integrado de Gestão Alleanza; 
- Desenvolvimento do App MIGA. 

 
 

G &C Consultores Associados Ltda (janeiro/2018 a dezembro/2019) 
(Empresa de pequeno porte no segmento consultoria industrial) 

Sócio - Empreendedor 
- Estruturação da área de projetos e comercial; 
- Otimização e desenvolvendo ferramentas e recursos. 
- Análise e desenvolvimento de apresentação dos resultados através de relatórios para 
melhor apresentação das entregas; 
- Ferramentas para otimização da manutenção de relacionamento de Clientes (Médio e 
grande porte). 
- Gerenciamento de projetos de melhorias de produtividade. 
- Análise de desempenho. 

 
 

Auditcard – Engenharia de Sistemas e Auditoria Ltda. (maio/2014 a dezembro/2017) 
(Empresa de pequeno porte no segmento soluções de auditoria de transações eletrônicas) 

Parceiro / Gestor de Desenvolvimento 
- Gestor do desenvolvimento das interfaces de integração entre os sistemas de frente de 
loja, TEFs de captura de transações e adquirentes de transações, gerando a conciliação 
financeira das vendas com cartão de crédito e débito. 

 
 

Auttar Hut Processamento de Dados (outubro/2012 a agosto/2013) 
(Empresa de médio porte no segmento soluções de automação de meios de pagamento e transações eletrônicas) 

Analista de Sistemas Sênior 
- Integrante da equipe de desenvolvimento e suporte N3 do Sistema de Conciliação 
Eletrônica – SCE, uma solução de conciliação financeira onde todas as operações de 
vendas realizadas nas lojas através de meios de pagamentos eletrônicos, são validadas 
automaticamente com os extratos eletrônicos das administradoras, bancos e operadoras. 

 
 

CIC Serviços Digitais (outubro/2010 a dezembro/2014) 
(Empresa de pequeno porte no segmento marketing digital) 

Empreendedor 
- Prospecção e manutenção de Clientes – Pequenas, médias e grandes contas. 
- Gerenciamento das campanhas de vendas. 
- Análise de desempenho, emissão de relatórios. 
- Gerenciamento de mídias sociais e envio de e-mail marketing, tendo como principais 
clientes o Walmart Brasil, Grupo Carrefour, Grupo Hermes (Compra Fácil), entre outros. 

 
 

 
 
 
 
 
 



J4G Informática (junho/2009 a dezembro/2011) 
(Empresa de médio porte no segmento terceirização em informática) 

Analista de Sistemas Sênior 
- Coordenou a equipe responsável pela migração do sistema de Hortifruti, de FoxPro for 
Windows para ambiente distribuído Xseed, do grupo Walmart Nordeste. Criando toda 
documentação do sistema utilizando a metodologia do PMI/PMBoK; 
- Desenvolvimento e implantação do módulo de controle de inventário dentro do sistema de 
distribuição de perecíveis do grupo Walmart Sul utilizando a metodologia do PMI/PMBoK. 

 
 

HiperCard – Administradora de Cartão de Crédito (junho/1999 a julho/2008) 
(Empresa do grupo Itaú/Unibanco, com mais de cinco milhões de clientes, sendo aceito em mais de 200.000  lojistas, 
distribuídos pelo Nordeste, Sudeste, Sul  e Centro-Oeste.) 

Analista de Sistemas Sênior 
- Controle do ambiente de autorização da Hipercard, com manutenção do processo de 
melhoria da estabilidade, atingindo SLA de 99,9%. 
- Liderança de SpinOff (migração de Recife/PE para São Paulo/SP) do ambiente de 
autorização do cartão Hipercard, realizando o processo mantendo em 100% a operação 
sem impactos aos clientes. 
- Gestão e implementação do upgrade do ambiente de autorização, gerando 110% de 
ganhos em desempenho e estabilidade. 
- Coordenação de novas implementações, funcionalidades e demandas legais no sistema 
autorização do cartão de crédito, bem como criação e implementação de políticas anti 
fraudes, com alcance de alto desempenho na identificação de transações fraudulentas, 
mantendo a meta de combate a fraudes. 

 
 

ITECI - Instituto de Tecnologia em Informática (maio/1996 a junho/1999) 
(Empresa de médio porte no segmento terceirização em informática) 

Analista de Sistemas 
- Desenvolvimento do Sistema de Informações Financeiras - SIF da Hipercard, utilizando 
técnicas de análise triangular para estudo de endividamento de clientes; 
- Desenvolvimento do sistema de crédito instantâneo, comandando elaboração das rotinas 
de controle das embossadoras de cartões de crédito (DataCard 150i e NBS Advantage T 
Model); 
- Manutenção do sistema DataBase Marketing (DBM), Multifidelização BomClube e criação 
de campanhas diversas (Parceria, Encontro Cliente/Bompreço). 

 
 

Banco Banorte S.A. (outubro/1994 a maio/1996) 
(Banco nordestino pioneiro na informatização do sistema bancário e primeira empresa brasileira totalmente interligada online, 
comprado em 1996 pelo Banco Bandeirantes.) 

Trainee Analista de Sistemas 
- Realização de ações na plataforma de micro-informática, participando diretamente nos 
projetos de Crédito Imobiliário, Gestão Imobiliária, Negócios Internacionais e Banorte 
LigCobrança; 
- Contribuição importante ao Banorte por meio da implantação de seus primeiros sistemas 
pilotos em baixa plataforma (micro-informática), avaliando e testando a plataforma de 
desenvolvimento baseada em FoxPro for Windows e banco de dados SQL-Server. 

 
 

ITECI - Instituto de Tecnologia em Informática (novembro/1991 a setembro/1994) 
(Empresa de terceirização em Tecnologia da Informação e Cursos.) 

Programador 
- Aperfeiçoamento do sistema Banorte LigCobrança (Cobrança Bancária), Sistema de 
Financiamento de Imóveis (Crédito Imobiliário), Negócios Internacionais (Câmbio), em 
ambiente MS-DOS e Windows 3.11, Rede Lan Manager, SQLServer, Clipper, FoxPro for 
Windows e IBM/Natural/Adabas. 

 
 

 
 
 



EDF - Consultoria em Processamento de Dados (fevereiro/1991 a outubro/1991) 
(Empresa de terceirização em Tecnologia da Informação.) 

Programador 
- Alocado na Petrobras Distribuidora, no Distrito de Recife (DISREC), desenvolvimento do 
Sistema de Controle de Pessoal Terceirizado em MS-DOS/Clipper. 

 
 

Indústria Química Delta (julho/1990 a janeiro/1991) 
(Indústria Química.) 

Programador 
- Desenvolvimento do sistema integrado de Contas a Pagar/Receber, Controle de Estoque, 
Faturamento e Folha de Pagamento em MS-DOS/Clipper. 

 
 

Sul América Teleinformática S/A (dezembro/1989 a junho/1990) 
(Indústria de Teleinformática.) 

Programador Estagiário 
- Estágio no departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas, desenvolvendo 
ferramentas de auxílio e controle do ambiente operacional, em ambiente VAX-VMS, Rede 
Novell, linguagens DCL, Pascal e Clipper. 

 

Idiomas 
Inglês: Intermediário/Leitura técnica 


