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Qualificações 
 Mais de 42 anos de experiência em ambientes informatizados, envolvendo 

usuários, recursos e suas interações, gerenciamento e segurança de 
informações 

 Experiência em gerenciamento de equipes 
 Experiência em gerenciamento econômico e técnico em informática 
 Bacharel em Administração de Empresas e Ciências Econômicas 
 Linha de mainframes IBM e periféricos relacionados 
 Experiência com software básico e de apoio para mainframes IBM 
 Experiência com software de segurança RACF para mainframes IBM 
 Experiência em implementação de software de aplicativos 
 Experiente em microinformática 
 Experiente em montagens de infraestrutura 
 Fluência em inglês 

 
 
Experiência Profissional 
 
1992 - 1998 - FLAMA EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA. 
Sócio de micro-empresa 
 
1987 - 1991 - ALCOA ALUMÍNIO S/A 
FUNÇÃO: Security Officer, responsável pela segurança física e lógica de ambientes 
informatizados. 
Experiência em implantação de sistemas. 
 
1985 - 1987 - UNIBANCO SISTEMAS S/A 
FUNÇÃO: Security Officer, responsável pela segurança física e lógica de ambientes 
informatizados e de informações. 
Experiência em implantação de sistemas. 
 
1985 - SIMEIRA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA 
FUNÇÃO: Supervisor de operação, responsável pelo gerenciamento da operação dos 
computadores. 



 
1979 - 1984- VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A 
FUNÇÕES:  

 Analista/Programador de sistemas - 1982-1984 
 Responsável pela implementação de software 
 Responsável pelo desenvolvimento de software aplicativo 

 Assistente do Gerente do CPD - 1978/1982 
 Responsável pelo gerenciamento do orçamento de investimentos na 

infraestrutura 
 Responsável pelo gerenciamento do orçamento de pessoal  
 Responsável pelo gerenciamento do orçamento de despesas gerais 
 Responsável pela implementação da infraestrutura de equipamentos 

 
 
Outras atividades 
Co-autor do livro SEGURANÇA EM INFORMÁTICA E DE INFORMAÇÕES, com primeira 
edição publicada em abril de 1991, segunda edição em dezembro de 1999 e terceira 
edição em outubro de 2006. 
 
Tradutor inglês-português (desde 1985) 
 

 1985-98 - Editora Makron Books do Brasil Ltda. – São Paulo -  
 Mais de cem livros sobre informática, economia, administração de 

empresas, metalurgia, química, borracha, alumínio, marketing etc. 
 

 1999 - BLC – CAMPINAS – SP - BRASIL 
 Documentação, sites da Internet, etc. 

 
 1999-2002 - ClipArt CAMPINAS – SP - BRASIL 

 Documentação, sites da Internet, comunicação, informática, etc. 
 

 Desde 2001 - Tradutor free-lance 
 assuntos diversos, principalmente documentação, sites da Internet, 

comunicação, informática, etc. 
 

 2000-2003 - Tradutor do manual da ferramenta de apoio à tradução 
Wordfast. Consulte o trabalho no sítio da Champollion (www.champollion.net)  

 
 2000-2003 - Tradutor de software e documentação SAP, para a Manuson 

(Dublin) e também como free-lancer 
 
Ferramentas CAT: Experiência com ferramentas CAT, como Trados, SDLX, IBM’s 
Translation Manager, Translation Studio e Wordfast 

http://www.champollion.net/

