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SUMÁRIO PROFISSIONAL
Especialista em Negócios/Produtos Financeiros com mais de 9 anos no setor bancário atuando nas áreas de Produtos, Pricing,
Planejamento e Gestão de Negócios América Latina. Atuação também em Consultoria de Negócios e Tecnologia da Informação.
Tenho bem desenvolvida capacidade em gestão de produtos financeiros e gerenciamento de informação.
Graduado Engenheiro Elétrico na UNESP (5 anos), com Pós em Finanças - INSPER (1,5 anos), tendo trabalhado em grandes
bancos Bradesco, HSBC e alocado pela Consultoria Accenture em projetos nos bancos Itaú-Unibanco, Sicredi e Votorantim.
Experiência profissional internacional em Londres (11 meses) como programador pesquisador no Imperial College London.
— Principais Competências / Áreas de ênfase —
▪ Gestão e Controles Financeiros
▪ Análise de Carteira
▪ Gerenciamento de Projetos

▪ Modelos estatísticos (Analytics)
▪ Forecasting (Projeções)
▪ Precificação produtos de Crédito

▪ Comparação de Mercado (Benchmarketing)
▪ Elaboração Apresentações Executivas
▪ Automação de relatórios e processos

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Out/2016 - Fev/2017, 5 meses: BANCO BRADESCO / São Paulo - SP
Especialista Processamento de Câmbio Sênior - Departamento de Operações Internacional e Câmbio (Trade)
►Durante o processo de transição HSBC e Bradesco, designado para área de Controle, Contabilidade e Qualidade de operações;
►Atuando em levantamento de processos, conciliação de operações, geração de reports de performance e posição contábil.
Jul/2010 - Set/2016, 6 anos: BANCO HSBC / São Paulo - SP
Especialista em Negócios Sênior - Área Gestão de Negócios Global Trade e Recebíveis Financeiros (GTRF) América Latina
►Ponto focal e responsável pela divulgação de resultados das áreas GTRF no Brasil, México, Argentina e Chile;
►Responsável pelo controle e desenvolvimento e implantação de projetos de negócios níveis Brasil / América Latina / Global;
►Gerenciamento de performance (MIS) das áreas de negócio Global Banking (GB) e Commercial Banking (CMB);
►Elaboração de estudos (Analytics) envolvendo áreas de Finanças, Produtos, Serviços, Riscos e Comercial;
►Elaboração de business cases e apresentações para comitês de gestão global;
►PMO de projetos de Negócios e TI com objetivo de aumento de receita e melhorias do gerenciamento de informação.
Especialista em Pricing e Negócios Pleno - Diretoria de Varejo Pessoa Física
►Elaboração planejamento estratégico, projeções financeiras, apresentações executivas de Benchmark e Business Intelligence;
►Identificação e implementação de indicadores (KPI’s) de performance de produção;
►Planejamento de vendas, envolvendo definição de clusters, posicionamento de equipe de 600 funcionários em 860 agências a
partir do cruzamento de variáveis correlacionadas ao potencial de vendas e histórico de inadimplência;
►Ponto focal sobre precificação dos 920 convênios payrolls, com interação entre diferentes áreas: Produtos, Crédito, Operações,
Marketing, Redes de Agências e Global Banking;
►Desenvolvimento de tabela de precificação de Crédito Consignado (Payrolls) empresas Privadas e Públicas;
►Precificação, criação de simuladores e modelos de clusterização de Créditos: Pessoal, Consignado, Cheque Especial, Autos,
Renegociação e Câmbio;
►Análise estatística de carteira clusterizada utilizando o SAS com informações de clientes, vendas e taxas.
Nov/2007 - Abr/2010, 2 anos e 6 meses: ACCENTURE / Alocado em Projetos
Consultor Negócios e Tecnologia da Informação (TI)
BANCO ITAÚ-UNIBANCO
Reestruturação de Negócios e TI / São Paulo - SP
Projeto Catálogo de Produtos Financeiros (sistema unificado para suportar todos produtos do banco):
►Planejamento do projeto, elaboração de apresentações, definição e planejamento das fases de testes seguindo V-Model;
Reestruturação Diretoria de Controladoria
►Revisão de processos, racionalização de recursos e reorganização de áreas e atividades de 1.093 funcionários
►Levantamento e redefinição de processos de Controladoria, desenvolvimento de modelos de priorização de recursos combinando
dados dos processos, atividades e recursos humanos.

BANCO SICREDI / Porto Alegre - RS
Projeto Planejamento Estratégico:
►Avaliação e diagnóstico compreendendo levantamento de informações sobre a área de tecnologia, entrevistas com gestores,
coleta e comparação de dados da empresa com benchmark de mercado;
►Participação em comitês gerenciais sobre estratégia de negócio. Elaboração de planejamento estratégico e de investimento para
próximos 4 anos do Banco, dividido em 4 ondas de 32 projetos a serem realizados por equipes mistas (Negócios, TI e
Consultoria). Atividades realizadas: elaboração de modelo de Prevenção a Lavagem de Dinheiro; Reestruturação de Áreas
baseadas em Processos; desenvolvimento de indicadores de performance e de andamento de projetos.
Implantação PMO:
►Participação na criação e definição da metodologia de gestão de projetos e PMO ativo com implantação de processos de
gerenciamento de projetos, elaboração de ferramentas e treinamentos;
►Suporte aos Gerentes de Projetos na criação de soluções para 9 projetos simultâneos.
BANCO VOTORANTIM
Implantação Accenture Delivery Methods / São Paulo - SP
►Produção e realização de treinamentos da metodologia para 42 gestores do Banco;
►Responsável por elaborar relatórios executivos semanais de status de projetos;
►Criação e implementação de soluções próprias na busca de simplificação que resultaram na redução de 1 recurso fulltime.
Ago/2006 - Jun/2007, 11 meses: IMPERIAL COLLEGE LONDON - Programador Pesquisador / Londres - RU
►Projeto

para redução de custo em 90% na renovação de scanner de alta resolução. Programação em C+ e Fortran.

Fev/2006 - Jun/2006, 5 meses: AROTEC - Engenheiro Eletrônico Júnior / Cotia - SP
►Instalação

de equipamentos eletro/eletrônicos de alta precisão;
de CLP´s (Controlador Lógico Programável) em Assembly;
►Realização de projetos de automação, treinamento e qualificação para ensaios destrutivos e não destrutivos.
►Programação

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Pós-Graduação em Finanças (1,5 anos)
CFM - Certificate in Financial Management, INSPER - São Paulo - SP - Conclusão: Jul/2012
Graduação em Engenharia Elétrica (5 anos)
Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho, UNESP - Guaratinguetá - SP - Conclusão: Dez/2007
Técnico em Processamento de Dados (3 anos)
Instituto Nossa Senhora da Glória, INSG - Macaé - RJ - Conclusão: Dez/1997

IDIOMA
►Inglês:

Fluente; Espanhol: Básico.

INFORMÁTICA
Linguagens: VBA, Assembly, C, Clipper, Delphi, HTML, Java;
Aplicativos: SAS, Excel Avançado, Word, Access, PowerPoint, Think Cell, MS Project, Autocad.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Set/2009 - Out/2009: Core Analyst School Accenture - Chicago - EUA.
Ago/2006 - Mai/2007: 10 meses de Curso de Língua Inglesa no Elite College - Londres - RU.

