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RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES










47 anos de experiência em Informática
3 anos de experiência em Voip ( Telefonia na Internet )
18 anos na IBM do Brasil, ocupando cargos desde operador de computador até Analista de
Sistemas Sênior com forte enfoque na área bancária.
Diretor de Tecnologia e Operações da Alonet S/A durante 2 anos.
Gerente de Informática do Grupo CATHO durante quatro anos.
Gerente de Desenvolvimento de Sistemas da UNIMED Seguradora durante um ano. (Unix)
3 anos como consultor autônomo de micro empresas nas áreas de Windows / Rede / Internet
Diversas viagens ao exterior para cursos e treinamento.
Profundos conhecimentos de hardware e software para micros compatíveis com PC IBM
roteadores, switches, chaveadores, links, E1’s, Telefonia via Internet.
HISTÓRICO PROFISSIONAL

1 ano – VOITEL LTDA
Gerente de Instalações
Resultados: Redução do prazo de instalação de um cliente novo de 2 semanas para três dias,
acompanhamento de novo Software de Faturamento, instalação de nova plataforma de tecnologia de
VOIP, instalação de novos POP’s, implementação, instalação e acompanhamento de Projetos
Especiais na área de Telefonia via Internet, responsável pela rede interna, responsável pela compra
e instalação de novos equipamentos de informática
2 anos – ALONET S/A
Diretor de Tecnologia e Operações
Resultados: Ativação da empresa em apenas três meses. Com meu conhecimento de mercado e de
fornecedores ajudei a empresa a se formar e constituir o pessoal adequado. Implantei a rede

estruturada pessoalmente reduzindo assim custos desnecessários. Comprei equipamentos bons e de
excelente qualidade com menor custo.
Cargos ocupados: Gerente de Instalações / Gerente de Operações / Diretor de Operações
Atividades Desenvolvidas







Implantação de 9 filiais em todo o Brasil
As primeiras 5 pessoalmente.
Contratação de todo o pessoal técnico
Estruturação de pessoal e distribuição de atividades.
Coordenação de cursos e treinamento do pessoal técnico
Coordenação e montagem técnica da Matriz e filiais. Rede / Links etc.
Avaliação e compra de todo o parque informático da Alonet

4 anos – CATHO PROGRESSO PROFISSIONAL LTDA
.
Gerente de Informática
Resultados: Durante os quatro anos em que estive no Grupo Catho melhorei sistemas , troquei
servidores e implantei diversas rotinas resultando em melhor atendimento ao público e assim
contribuindo para entrada de recursos na empresa. A implantação da Case Consultores permitiu
colocar um novo produto chamado 15 em que a Case coloca à disposição em quinze dias, no
mínimo 15 candidatos a vagas. Isso só foi possível com a informatização total.
Atividades Desenvolvidas




Alteração de todos os sistemas para conseguir o título de ISO9002.
Desenho e implantação do sistema da Case Consultoria
Implantação de fluxograma de trabalho, manualização das rotinas, atualização dos programas
visando melhoria de serviço e confiabilidade.





Coordenei a mudança do software COBOL para Clipper e FoxPRO
Upgrade da rede NOVELL versão 2.11 para 3.11. Estudo e melhoria de performance na rede
Implantei fluxogramas de trabalho, atualizando programas e coloquei em funcionamento
programas de atualização remota de dados, envio automático de fax com personalização e
assinatura.
Implantação do sistema CALL BACK
Implantação do sistema The Historical Research Center
Implantação da Internet no Grupo Catho





1 ano - UNIMED SEGURADORA S/A
Gerente de Desenvolvimento de Sistemas
Atividades Desenvolvidas




Acompanhamento do projeto de instalação de um software importado e rodado em AS400, para
implantação nas áreas Contábil, Contas a Receber e Seguro de Vida.
Coordenação da instalação do novo CPD, envolvendo mudança e adequação de lay-out,
mudança para outro computador.
Preparação das especificações técnicas na compra do novo equipamento AS400, bem como a
instalação física tornando-a operacional.

16 anos - IBM BRASIL - INDUSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS
Analista de Sistemas Sênior
Atividades Desenvolvidas






Atuação em diversas atividades de planejamento de propostas de configuração, implantação de
hardware e softwares a maioria para clientes na área bancária.
Implantação dos Planos Padrão de Bancos da IBM
Experiência na implantação de projetos ( Hardware / Software / Aplicativos)
Desenvolvimento de projetos de redes de linhas de comunicação e Sistemas de
Teleprocessamento. APL, CMS e TSO.
Experiência em Hardware e Software tais como: TPS, DOS, DOS/VS, OS/VS1, OS/VS2,
VIDEO 370, APL, ASSEMBLER, COBOL, PL/I, 3800 DOC. READER, CMC7
CURSOS DE APRIMORAMENTO
3890 Document Processor (E.U.A.) (2 meses)
Banco de Dados AS-400
AS-400 - Conceitos e Recursos
Software Saúde - GENELCO (E.U.A.) ( 1 mês)
Centro de Informações
VM/370 - Performance
VM/370 for System Programers
Consultoria e Gerência de Sistemas
Video/370 - Husley/Inglaterra 1982 (2 meses)
Bras Figueredo - Windows 2000

