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Resumo profissional 

Sólida experiência nas áreas: Redes Corporativas, Tecnologia de Informação, 
Publicidade, Fotografia Publicitária, Gerenciamento de Projetos, Capacidade de 
liderança (coordenação de equipes), habilidade de negociação e visão estratégica. 

Experiência Profissional 

1983/2018 – GF Digital 

Cargo: Sócio Diretor. 

Atuando há mais de 29 anos no mercado publicitário, com inúmeras experiências nos 
mais diversos segmentos e clientes, Os projetos desenvolvidos traduzem em linguagem 
visual, trabalhos como: folders, catálogos, broadsides, folhetos, malas diretas, revistas, 
ou em algum outro material impresso apropriado, produção de websites. Coordenação 
de equipe técnica de oito pessoas, na produção de peças publicitárias, detalhes dos 
trabalhos desenvolvidos podem ser vistos em www.gf.com.br. 
2003/2008– INETCOM SYSTEM CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNET. 

Cargo: Diretor de Novos Negócios. 
Coordenação de equipe técnica de seis pessoas, na implementação de serviços de 
hospedagem de servidores web, desenvolvimento de sistemas e websites, redes de voz e 
dados, maiores detalhes podem ser obtidos em www.inetcom.com.br. 
2007/2009 – Capivari Transportadora Ltda 

Cargo: Gerente de Projetos TI 
Coordenação de equipe técnica de seis pessoas, Coordenação da equipe de 
desenvolvimento em projetos de sistemas ERP, TMS, WMS, Roteirização. 
Implantação de servidores e redes de voz e dados, controle de tráfego internet, 
segurança, manutenção, LAN e WAN switching e rede de alta velocidade. Atuação na 
integração dos sistemas, Hardware e Software, maiores detalhes podem ser obtidos 
em www.capivarinet.com.br 
2004/2007 – GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO 

Cargo: Coordenador Estadual de Informática 
Coordenação de equipe técnica de quatro pessoas, na implantação de servidores e redes 
de voz e dados (VOIP). controle de tráfego internet, segurança, manutenção, LAN e 
WAN switching e rede de alta velocidade. Coordenação da equipe que desenvolveu os 
projetos de integração de rede e website. Atuação na integração dos sistemas, Hardware 



e dados, maiores detalhes podem ser obtidos em www.gosp.org.br 
1985/1987 – FACULDADE MAUÁ DE DESENHO INDUSTRIAL 
Cargo: Professor Matérias: Plástica 1 e 2. 
Aulas expositivas, trabalhos de campo, projetos e visitas técnicas, workshops e 
exposições, maiores detalhes podem ser obtidos em www.fadim.com.br. 
1976/1978 – DIARIO DO GRANDE ABC 

Cargo: Jornalista – Repórter. 
Cobertura jornalística em diversos eventos e setores. Trabalhei em todas as editorias. 
Participei de acompanhamento gráfico (impressora gráfica rotativa), maiores detalhes 
podem ser obtidos em www.dgabc.com.br. 

Formação acadêmica 

2006 – MBA em Gestão de Projetos (IPT-USP Instituto de Pesquisas Tecnológicas) 
2004 – Gestão de Negócios Empresariais (Universidade Bandeirante de São Paulo) 
2004 – Lead Auditor ISO9000:2000 Certificate Number 
SGS/SSCE/LAC/505333/P/6827 
2003 – Auditor ISMS (Information Security Management Systems) Based on BS 7799 
part 2 2002 
1977 – Jornalista Registro no DRT/MTB: 03906-77 Repórter e Repórter Fotográfico 

Cursos Extras 

2006 – Metodologia e Didática de Ensino Superior – IPT – USP – SP 
2005 – Gestão de Projetos ICT2080 – PMI – ICTraining – Gerência de Projetos baseado 
no PMBOK 2000 (Project Management Body Of Knowledge). 
2004 – Cálculo de Probabilidades – USP (Universidade de São Paulo) IME (Instituto de 
Matemática e Estatística) Programa do curso: Espaços discretos, variáveis discretas e 
suas distribuições; matemática de funções de variáveis discretas. Funções 
geradoras.Função característica, desigualdades, convergência de variáveis aleatórias e 
teorema central do limite. 
2004 – Definição de CAOS – USP (Universidade de São Paulo) IME (Instituto de 
Matemática e Estatística) Programa do curso: Definição de CAOS num sistema 
dinâmico. Exemplos no círculo, no intervalo e mapas bidimensionais. Transição de um 
regime regular para um caótico. Coexistência de estabilidade e de estocasticidade para 
um sistema dinâmico. Simulações numéricas. Tópicos extras. 
2003 – Programação PHP e MySQL – USP (Universidade de São Paulo) IME (Instituto 
de Matemática e Estatística). 
2003 – Tópicos de Programação – USP (Universidade de São Paulo) IME (Instituto de 
Matemática e Estatística) Programa do curso: Análise de eficiência de 
algoritmos.Algoritmos recursivos. Estrutura de dados básicos. Aplicações: algoritmos 
de busca em tabelas (busca linear e binária); algoritmos de ordenação. Técnicas 
sistemáticas de desenvolvimento de software. 

 


