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Objetivo 

Colaborar em um ambiente de trabalho onde possa colocar em prática meus conhecimentos e 
experiências em favor da instituição na qual viso integrar, focando sempre em resultados que levem ao 
crescimento da organização e da equipe. 

Perfil 

Ritmo e Variedade das Atividades: Senso de urgência para realização dos objetivos. Atividades variadas, 
projetos múltiplos e simultâneos. Bom desempenho em ambiente de ritmo rápido. 

Foco: Nos resultados, na geração de ideias, em soluções inovadoras e criativas de problemas. 
Comunicação e construção dos relacionamentos com foco nos resultados a serem alcançados. 

Tomada de Decisão: Orientado para a solução de problemas. Direciona a ação e colabora na tomada 
de decisão. Toma decisões rápidas em resposta a mudança de condições e assume riscos calculados 
quando necessário. 

Comunicação e Colaboração: Extrovertido, confiante, entusiasmado e persuasivo. Influencia e impacta o 
ambiente estimulando os outros a agir. Colaboração focada nos resultados. 

Estilo de Delegação e Liderança: Lidera de forma autoritária com base na experiência generalista. Lidera 
de forma direta para alcançar resultados no negócio. Delega atividades, mas com acompanhamento de 
prazos e qualidade. 

 Graduação 

Graduação: Administração de Empresas com Ênfase em Análise de Sistemas de 1988 até 1994 

Puc – RS 

Pós Graduação: Gestão Empresarial    de 2007 até 2008 

Puc - RS 

Curso: Intensivo de Trade Marketing    em 2010 

ESPM – RS 

Idiomas  

Inglês Avançado 

Espanhol Intermediário 

Resumo de Conhecimentos 

Processos Administrativos: 

Contabilidade � Financeiro (CP / CR / Fluxo de Caixa) � RH � Compras � Estoque � Comercial � 
Faturamento � Expedição � Orçamento � Cobrança � Informações Gerenciais (BI). 
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Processos de TI: 

Análise e Definição de Sistemas � Gestão de Projetos � Gestão de Infraestrutura � Gestão de Suporte � 
Gestão de Serviços � Implantação e Treinamento de Sistemas � Auditoria de Sistemas � Governança 
Corporativa � Scrum � ITIL � PMI � EAD � EDI. 

Sistemas Desenvolvidos (Desktop / Web / Mobile): 

ERP(completo) � Controle de Ativos � Controle de Frotas e Tráfego � Ordem de Serviço � Automação da 
Força de Vendas � Trade Marketing � Controle de Venda de VT � Comissionamento de Obras � Pesquisa 
de Campo � MDM � TEM � Tarifação de Telefonia � Rastreabilidade � Geoprocessamento � Broker de SMS 
� Controle de Seguros � Controle de Dispensação de Medicamentos � Gestão de Clínicas Médicas  � 
Prontuário Eletrônico � Contagem de Estoque. 

Gerais: 

Mais de 22 anos de experiência no desenvolvimento de soluções mobile, com aproximadamente 350 
projetos implantados � Telecom � RFID � Redes � Banco de Dados � Transporte Coletivo � Bilhetagem 
Eletrônica � Área da Saúde � Business Intelligence (BI) � Automação de Vendas (AFV) � Outsourcing. 

Experiência Profissional 

Prime Systems (Grupo Seculus) Junho/2010 a Janeiro/2013 

Cargo Inicial: CTO      Cargo Final: CTO 

Principais Projetos / Atividades: 

Reestruturação da área de operações (suporte, implantação, homologação e infraestrutura) � 
Reestruturação da área de desenvolvimento � Integração dos sites São Paulo, Porto Alegre e Belo 
Horizonte � Implantação de sistema de controle para suporte, projetos e desenvolvimento � Implantação 
das metodologias (Scrum, PMI, ITIL e Governança Corporativa) � Implantação de BI para análises 
gerenciais � Implantação CRM para área comercial � Criação de interfaces de  integração com o SAP � 
Criação de 3 novos produtos (Localizador Nextel / TIM Radar / Tariphone) � Criação de um novo 
framework de desenvolvimento para o ambiente .net � Revitalização dos sistemas já existentes (OS Mobile 
/ Best Sales / Promotor Online / BI Mobile) � Migração e upgrade da infraestrutura para um ambiente de 
alta disponibilidade e alta capacidade de processamento (5.000.000 de transações por dia) � Ampliação 
das plataformas dos sistemas mobile da empresa (Android e IOS) � Integração dos produtos da empresa 
com o ambiente mobile da SAP (gateway e SUP) � Gerenciamento das parcerias com SAP / TOTVS / 
Motorola / Nokia / Apple / Blackberry / Samsung / Nextel / Tim � Elaboração de RFPs para grandes contas � 
Atendimento de clientes de grandes contas (Walmart / Otis / Totvs / Nextel / TIM / Doux Frangosul / Arezzo / 
POP / Algar / Grendene) � Criação de produtos mobile para a área de saúde da TOTVS (Personal Med e 
HIS) � Coordenação das áreas de operações e desenvolvimento com mais de 70 recursos diretos e em 3 
sites distintos. 

Criterium Business Mobile Junho/1992 a Maio/2010 

Cargo Inicial: Diretor de Operações    Cargo Final: CEO 

Principais Projetos / Atividades: 

Criação da empresa � Criação de 9 produtos client/server, web e mobile (Cash Manager (ERP) / Best Sales 
/ Promotor Online / Interview / Best Service / Best Inventory / BOP / School / Apolice Organizer) � Criação 
de mais de 30 sistemas específicos para os segmentos de: Transporte coletivo de passageiros / Cobrança / 
Seguros / Construção civil / Saúde / Calçados / Atacados / Distribuidoras / Transportadoras / 
Comissionamento de obras / Laboratórios / Marketing / Taxis � Implantação de mais de 350 projetos para 
clientes de todos os portes � Coordenação de todas as áreas da empresa com mais de 80 colaboradores 
e 400 clientes � Definição e controle dos processos organizacionais � Relacionamento com fornecedores / 
parceiros / operadoras / bancos / clientes / entidades de classe / canais de venda � Implantação e 
certificação da ISO 9001 � Implantação de sistemas automatizados em todos os processos e áreas da 
empresa � Implantação das metodologias (Análise Estruturada de Dados, ITIL, PMI e Governança 
Corporativa) � Implantação de BI para análises gerenciais � Implantação CRM para área comercial � 
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Implantação do planejamento estratégico e orçamentário na companhia � Conquista de um 
financiamento direto junto ao BNDES, sendo a segunda empresa de TI do RS a conseguir esse feito � 
Responsável pela implantação e operação do projeto de bilhetagem eletrônica das empresas de 
transporte coletivo da região metropolitana de Porto Alegre (TEU) com investimentos na ordem de 25 
milhões de reais. 

Colégio Santo Inácio Março/1994 a Janeiro/1998 

Cargo Inicial: Professor     Cargo Final: Coordenador de Curso 

Principais Projetos / Atividades: 

Aulas teóricas e práticas de TI para turmas de 45 adolecentes � Implantação de 4 novos laboratórios de TI 
� Gerenciamento da área de TI da escola, incluindo: pessoal, rede, equipamentos, sistemas e laboratórios 
� Contratação e desligamento de professores � Criação da nova grade escolar do curso de 
processamento de dados � Desenvolvimento e implantação do sistema de gestão escolar. 

Expresso Rio Guaiba Novembro/1986 a Agosto/1992 

Cargo Inicial: Auxiliar Administrativo    Cargo Final: Analista de Sistemas 

Principais Projetos / Atividades: 

Trainee nos setores de Contabilidade / RH / Tráfego / Frotas / Estatística � Elaboração do PDI (Plano Diretor 
de Informática) � Contratação e gestão de software house para o desenvolvimento do sistema específico 
de gestão da empresa � Redefinição dos processos internos da companhia � Implantação dos sistemas: 
Folha / Contabilidade / Controle de Ativos / Contas a pagar / Contas a receber / Fluxo de Caixa / Tráfego 
/ Frotas / Acerto de Contas / Controle de pneus e abastecimento / Controle de ocorrências e 
treinamentos � Compra, instalação e operação da infra estrutura de TI � Gerenciamento da área de TI  � 
Apoio a tomada de decisão junto a diretoria. 

 


