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CLAYTON ANDERSON SEVERINO
Analista de Sistemas Senior
Líder Sistemas/Processos/ Requisitos/Desenvolvimento/Consultor Especialista
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS



















Possuo grande experiência em projetos aonde coordenei equipes, organizei, estruturei, desenvolvi e implantei sistemas em
diversas áreas de negócios e linguagens de programação e bancos de dados;
Atendendo todo ciclo de desenvolvimento de Projetos de Sistemas: Levantamento, Requisitos, Especificação (UML), desenho,
proposta, gerenciamento, desenvolvimento (próprio ou via Fábrica SW), testes, qualidade, implantação e treinamento;
Atuação com Gestão de Sistemas, Análise e Desenvolvimento, integração, modelagem de dados, processos e negócios,
automação e estudos para redução de custos;
Ampla experiência e tempo de serviço tornou-me apto a gerenciar, sendo rápido na tomada de decisões e objetivo na busca
de eficiência e redução de custos;
Grande atuação em pesquisa e Inovação e gerenciamento de sistema de gestão de ideias;
Atuação com Análise de risco de Projetos, PMI e Agile. Dimensionamento de sistemas com APF (Ponto de função);
Experiência com desenvolvimento e implementação de softwares OpenSource como ERP, CRM, CMS, WorkFlow, BPMN, GED;
Levantamento/Desenho/Desenvolvimento de processos com BPMN e BPEL;
Gerenciamento de Projetos em .net, php e Java;
Atuação direta em clientes com pré e pós-venda foi de grande ajuda e agregou experiência necessária para atuar como um
bom entendedor em Projetos;
Experiência no desenvolvimento de sistema de gestão ERP, atuando além da concepção do sistema nas áreas: Comercial,
Negócios, Parcerias, Marketing, Contratação, Venda, Técnica (desenvolvimento) e Implantação, coordenando equipes para
novos produtos. Desenvolvimento de propostas para clientes;
Vivência com análise de critérios e condições para participação de licitações públicas;
Análise de novos negócios e parcerias com integradores e distribuidores, propostas comerciais e revisão de contratos;
Contratação, formação e treinamento de equipe interna. Conhecimentos Gerais de Infraestrutura e segurança da informação;
Desenvolvimento para Mobile: Força de vendas, Leitura e Geração de contas empresa pública;
Desenvolvimento de cursos a distância e eficiência do ensino com mídias digitais.
Estudo/Prática de metodologias em Aprendizagem.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS
Desenvolvimento de processos com IBM BPM 7.5 e 8.0 (Possuo curso da IBM), BlueWorksLive (IBM). Tecnologia Dot.Net
(Asp.net, Vb.Net, C#.Net, MVVM, WPF), JavaScript, PHP, Apache, Asp, IIS, COM+, Data WareHouse, Olap Server, Cubos, Pivot
Table, XML, Linguagens de Programação: Dot.Net, VB 6.0, Forms 6.0, Reports 6.0, Pl/Sql, Clipper 5.0. Banco de Dados: MS SQL
Server, Oracle, Access, MySql. Tunning e Conversão de Bancos de Dados, Business Intelligence, CRM, Case: Erwin, BpWin,
Designer 2000 (Oracle) , Enterprise Architect (EA), APF, WCF e WPF, MVC, MVVM, Visual Studio desde versão 2003, Team
Fundation Server, ArcGis. Scrum.

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
Freelance

de 10/2015

Bolsa de Valores
 Operação na bolsa de valores: Desenvolvimento de robôs operadores de forma autônoma via algoritmos
estatísticos, neurais e mineração de dados.
 Metatrader 5. Programação em C++;
Outros






Levantamento e desenho de nova solução de Sistema para Vestibulares e Concursos para Fatec e Etec;
Funcional, Análise, levantamento, desenho da solução e desenvolvimento de sistemas;
Propostas soluções de sistemas;
Desenho de Processos BPM;
Desenvolvimento de sites e portais – CRM, CMS, ECommerce;

One Digital – Agência digital – Arquiteto de Informação
de 04/2015 a 10/2015
 Levantamento e desenho de solução do novo Portal de cartões de crédito para varejo Bradescard;
 Análise AS IS – TO BE;
 Levantamento de requisitos, UML.

BrasilPrev Previdências
Consultor - Analista Sistemas Sr.








Funcional. Análise, levantamento, desenho da solução e desenvolvimento de sistemas;
Tecnologias: Visual Studio, VB6, SqlServer, Oracle, TFS, Axure;
Sistema responsável pela geração de pagamentos junto ao banco;
Sistemas de Previdência;
Adaptação de sistema legado considerando nova plataforma;
Desenho de solução em SOA – Java; Metodologia SCRUM;
Gestão de alterações e Casos de testes para validação da nova solução; Homologação.

BRQ IT Solutions
Analista Sistemas Sr. – Analista Líder - Funcional










de 10/2008 a 03/2011

4.a Maior empresa de SCM e uma das maiores empresas de logística do mundo.
Análise de Sistemas, Levantamento de necessidades, Levantamento de Requisitos.
Use Case, UML, Modelagem Dados. Metodologia Scrum.
Desenvolvimento de interfaces em Oracle, PL/SQL, Procedures, Packages.
Desenvolvimento sistemas: .Net, C#, VB.Net, Oracle, PL/SQL.
Desenvolvimento de interface de sistemas (contábeis, fiscais e financeiros) com o Mastersaf.
Sustentação com suporte e manutenção a sistemas legados;
Responsável pelo sistema de gestão de riscos e acidentes com objetivos de prever e realizar estatísticas de
acidentes, diminuindo índices de periculosidade e melhorando (reduzindo) fatores previdenciários como a FAP.

Itaú BBA (Ogeda)
Consultor Sistemas .Net Senior







de 04/2011 a 09/2012

Empresa de gestão estratégica e desenvolvimento de softwares pedagógicos.
Responsável pela área de TI e pelo software Simulador Indústrial.
Simulador industrial é um software que se enquadra nos Jogos de Empresa e tem como objetivo trazer o cenário técnico
e prático da teoria apresentada em classe de aula ou ambiente corporativo.
Utilizado em diversas universidades, com mais de 10.000 licenças.

CEVA Logistics (UniOne)
Consultor Sistemas .Net Senior









de 10/2012 a 03/2013

Empresa líder em sistemas de gestão geo-processados para setor Elétrico.
Análise de negócios e processos do sistema legado
Desenvolvimento de Sistemas utilizando tecnologias Microsoft WPF, WCF, Entity e metodologias MVVM
Forte orientação a objetos
Servidor de Geoprocessamento ArcGis 11, interface com WPF

A3 Estratégias
Coordenador TI




de 05/2013 a 06/2014

Atendimento ao cliente Bradesco.
Sustentação com suporte e manutenção à sistemas legados;
Análise e desenho de projetos, requisitos, escopo, proposta, especificação, atuação com plataforma .Net.
Entendimento e proposta de soluções de sistemas, UML, levantamento e desenho de processos com BPMN.
Atuação com ferramenta de BPM da IBM versão 7.5 e 8.0 incluindo Designer e Integration.
Especificação de sistemas com APF para desenvolvimento de projetos.
Desenho lógico e funcional de processos.

Soltec – Sistemas de GeoProcessamento
Analista Desenvolvedor Sr.






de 07/2014 a 03/2015

de 06/2008 a 10/2008

Banco Itau BBA – Clientes com grandes Riquezas. BBA hoje corresponde por 40% do faturamento do Itaú Corp;
Realizando consultoria e desenvolvimento de sistemas de Boleto Eletrônico –MO, Capital Giro, SWAP, 2770......;
Sistema Boleto com equipe de 30 pessoas;
Arquitetura em camadas, utilizando visual studio 2005, SqlServer 2005 com VB.NET, VB6 e COM+;
Entreprise Architect, Rational ClearQuest e ClearCase;
Desenho de processos, levantamento de dados e requisitos, UML, desenvolvimento;

T-systems do Brasil – Volkswagen do Brasil
Consultor Sistemas Líder Sr.














Consultoria do grupo Deutsche Telekon, maior grupo de telecomunicações da Europa e 2º. maior consultoria de
sistemas do mundo.
Atuei como consultor em sistemas corporativos para a área de negócios RH Volkswagen, responsável por mais de 20
sistemas, autuando com sustentação, suporte e manutenção;
Desenvolvimento de novos projetos, fazendo desde o levantamento de requisitos até o desenvolvimento ou envio
para fábrica de software.
Responsável pelo desenvolvimento e gestão do sistema GI – Geração de Ideias. Sistema que cadastrava e geria todo
o processo de novas ideias dentro da VW, com uma média de 20.000 ideias mês e que já havia gerado economia de
centenas de milhões à VW.
Envolvido com equipe técnica de arquitetura e infra-estrutura da WEB Volkswagem, dimensionamento de servidores
e tunning de aplicações.
Atuação na área de sustentação de sistemas (AMS), com análise, desenvolvimento e suporte.
Levantamento e soluções em infra-estrutura e arquitetura.
Atuando nos Sistemas SCM – Supply Chain Management, sistema utilizado pela VW para compras gerais e
desenvolvido em ASP.
Grande atuação com banco de dados Oracle e SQLSERVER.
Ferramenta ErStudio para realização de modelagem, criação e manutenção de bancos de dados.
Desenvolvimento de sistemas Web com Interfaces para o Sistema de ERP SAP RH.
Tecnologias: .Net, Aspx, VB.Net, C#, Ajax, SOA, MVC, SOAP, WCSF (Web Client Software Factory), WCF (Windows
Communication Foundation), Application Blocks, Enterprise Library, Enterprise Architect (EA) e JAVA.

Scopus Tenologia
Arquiteto e líder de Sistemas


















de 10/2004 a 05/2005

Coordenar a implantação e desenvolvimento de novo ambiente Web em .Net, utilizando C#, para o sistema Financeiro de
Empréstimo e CRM;
Buscar gargalos no sistema atual e dar soluções sobre performance;
Preparar plataforma tecnológica, hardware e software;
Realizar levantamento de requisitos e novas necessidades aos sistemas Financeiros web;
Arquitetura de Sistemas e preparação de ambiente para OOP;
Treinamento de Analistas Programadores na nova tecnologia;
Introdução de metodologias de desenvolvimento e projetos ao ambiente;
Responsável pela reformulação do banco de dados, atuando como DBA/AD.
Tecnologias Utilizadas: Asp, IIS e SqlServer, Php e Apache, Cobol, Oracle, .Net C# e VB.NET e WebServices.

FespSp Fundação Escola de Sociologia de São Paulo
Consultor TI e Auditoria


de 06/2005 a 12/2005

Arquiteto de sistema atuando como lider no desenvolvimento do novo site da CEF seguros em Brasília. Site de
acesso aos clientes de seguro, capitalização, previdência e consórcio.
Liderando equipe de 5 pessoas, 3 analistas desenvolvedores e 1 DBA e 1 AD.
Sistema desenvolvido em plataforma Microsoft, ASP 3.0, SqlServer e DB2.
Uso de ferramenta ErStudio da Embarcadero para modelagem e criação de banco de dados
Uso de tecnologia avançada, ASP, JavaScritp, componentes COM+ e XML.

Fidelity do Brasil - Sistemas de Informações Financeiras
Analista de Sistemas Senior


de 12/2005 a 06/2008

de 02/2004 a 09/2004

Consultor realizando análise elaboração e desenvolvimento de projeto básico de sistemas na autarquia SAMA – Cia de
Saneamento de Mauá, respondendo a agência reguladora de saneamento do município – ARSAE.
Diagnóstico da situação em termos de necessidade de informações em relação ao projeto básico do sistema de informações;
Especificação do Modelo de Dados do Sistema. Especificação de hardware e software;Estabelecimentos dos procedimentos
necessários à coleta, análise e divulgação dos indicadores de qualidade do saneamento básico do município.

PricewaterhouseCoopers
Analista de Sistemas Sr. / Desenvolvimento





Prestando consultoria no departamento GHRS – Global Human Resources Solutions realizando manutenção e novos
desenvolvimentos no sistema de pesquisas salariais em VB 6.0.
Aprimoração e sugestões metodológicas aos processos atuais pertinentes as áreas Strategy e Reward and
Compensation, para automação e ganho de eficiência assim como para diminuir o T.C.O. do departamento.
Sistemas de pesquisas salariais e clima organizacional.
Os serviços prestados para a empresa se estenderam por 8 anos ao total como free-lancer.

AcNielsen do Brasil
Analista De Sistemas e Desenvolvimento Internet








de 11/2001 a 04/2003

Trabalhando na área de Information Technology, responsável pelo desenvolvimento na nova plataforma Microsoft
Dot.Net – com Vb.Net e C#, focando o Asp.Net busquei e desenvolvi novas tecnologias de Front-End e a migração de
aplicativos para a Internet.
Análise de processos e negócios administrativos e estatísticos, modelagem de dados, manutenção de BD e
desenvolvimento de sistemas em plataforma SQLServer 2000 e linguagem de programação Visual Basic 6.0.
Realizando análise de sistemas e Processos e propondo novos negócios, como integração de sistemas legados com
novas tecnologias.
BI - Desenvolvimento de aplicação em internet para acesso a DataWareHouse, utilizando Asp, Java e Visões em forma
de Cubo, com DrillUp e DrillDown e Drag&Drop. Tecnologia Microsoft Olap Server e Analysis Servers. Componentes
Pivot Table em vb e Dot.Net, também atuei com tarefas de DBA.

Atento do Brasil
Analista de Negócios Sr.


de 05/2003 a 06/2007

de 06/2001 a 10/2001

Trabalhando no departamento de engenharia da Atento, servindo ao cliente Vera Cruz Seguros, realizava pré-venda,
levantamento das necessidades do cliente, o projeto e implantação do sistema, demandando serviços e
estabelecendo prioridades aos setores envolvidos no projeto. Calculando custos era responsável pela aprovação do
projeto junto ao cliente. Preparação de cronograma e estabelecimento de metas de desenvolvimento para um
perfeito controle das atividades das diversas áreas que atendiam ao projeto.
Projetos de CallCenter e E-CRM, atuava em Gestão de Reclamação, SAC, Help-Desk e também em suporte pós-venda.
Plataformas Windows, Linux, BD Oracle e SQL Server, linguagens Vantive, Visual Basic, Java.

HiServ do Brasil
Consultor – Project Manager

de 01/2000 a 05/2001

Consultoria Multinacional do Grupo Hoescht presente em 15 países.
 Mentor do Projeto para Utilities – Sistema de Gestão Comercial (Billing) e Técnico Operacional para Saneamento
Básico. Responsável pela criação, gerenciamento, modernização, desenvolvimento, vendas e implementação. Fui
responsável pela perfeita aplicação e controle de U$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) tomados pelo projeto.
 Marketing, estratégias de vendas, pré-venda e vendas para empresas privadas e públicas, participando de licitações e
desenvolvendo estratégias de vendas.
 Análise, diagnóstico e revisão de processos e modelos de negócios,
 Análise de estrutura organizacional e descrição de cargos.
 Modelagem do banco de dados e processos de sistemas.
 Documentação e formatação de manuais e do portal na Intranet e Internet.
 Análise de novos negócios e parcerias com integradores e distribuidores, propostas comerciais e novos contratos.
 Atuação na reestruturação de processos, avaliação e customização do software de gestão, relacionando os requisitos
do negócio a serem alocados a sistemas e empresas de Internet voltadas para B2B.
 Experiência em tecnologias de coletores de dados e sistemas para tais.
 Atuação com ferramenta Oracle Case Designer e Developer 6i, Forms e Reports e banco de dados.

Hi-Tech Sistemas
Project Manager

de 08/1999 a 12/1999

Companhia de Desenvolvimento de Sistemas de Gestão na área de Saneamento
 Analisava e desenvolvia modelos de negócios (Billing e Utilities) na área de saneamento e era responsável pelos
clientes e implantações da região Norte/Sudeste/Sul do Brasil. Realizava pré-venda, negociando também a venda.
Levantamento de processos licitatórios e busca de clientes.

Saned – Cia de Saneamento de Diadema
Analista Programador Líder Sr.

de 01/1996 a 07/1999

Empresa prestadora de serviços de Saneamento – Água e Esgoto do Município de Diadema.



Prestei serviços de análise/desenvolvimento de sistemas e negócios. Respondia pelo desenvolvimento dos sistemas
de faturamento (Billing), comercial e técnicos/operacionais (Ordens de Serviços). Realizava análise, desenho e
desenvolvimento de outros sistemas, utilizando linguagem Clipper, Banco de Dados Access e sistemas em Visual Basic
5.0/6.0. Coordenava área técnica, infraestrutura e dava suporte a rede de computadores com o servidor Netware e
Windows NT e desenvolvia projetos pilotos na área de Geoprocessamento. Coordenei o projeto do novo sistema de
saneamento de Clipper para Visual Basic 6.0 e banco de dados Sql Server 2000. Pilotos com PalmTop em leitura de
hidrômetros.

Outros Trabalhos – Análise e Desenvolvimento de Sistemas










de 1989 a 1995

Wall-Mart - Análise, desenho e desenvolvimento de sistema de controle de emissão de notas fiscais e controle de importação
e estoque em visual basic 6.0;
Cargill Agrícola (2 anos) - Sistema de Vendas Collect, que fazia a coleta e processamento de informações diretas no Cliente via
PalmTops. Sistema de E.I.S do departamento de Rações para gerenciar, acompanhar e controlar as vendas efetuadas pelos
vendedores, voltado exclusivamente para o uso da Gerência. – Clipper 5.0;
Gerdau – Sistema de Controle de Processos. – Clipper;
CAU - Centro Administrativo Unibanco – Clipper, TEF e integração grande porte;
Pão de Açúcar – Sistema Fiscal e Estoque – Clipper e VB;
Saint-Gobain (Santa Marina, Eternit, Norton Minérios, Brasilit, Bárbara) – Sistema de Conta Corrente e aplicações entre
empresas do grupo – Clipper 5.0
Rádio e T.V. Bandeirantes (3 anos) – Sistemas específicos da área, como orçamento de programa de TV. Treinamento e
suporte – Clipper.
Colégio Objetivo - Professor de aulas de T.I. e de Administração em escola técnica de 2 grau.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
 MBA em Engenharia e Inovação (incompleto)
 Pós-graduação em Informática em Saúde (em andamento) – UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo.
 Pós-graduação em Design Instrucional – UNIFEI – Universidade Federal de Itajuba.
 Superior em Gestão de Sistemas de Informação – Unip – Universidade Paulista.
 Técnico em Processamento de Dados (Colégio Objetivo)
CURSOS EXTRACURRICULARES
 IBM BPM versão 8.0 (ZB802 e ZB803) (Na IBM)
 Academia Java – preparatório para certificação.
 Projeto e Modelagem de Sistemas com Oracle
 Projeto de Bancos de Dados – Tekno.
 Tecnologias Microsoft MVVM e WPF.
 Oracle Case e Developer – Designer 6.0 – Tekno.
 Tunning e performance de Banco de Dados Oracle - Tekno.
 Pl/Sql e desenvolvimento de Procedures Oracle - Tekno.
 Ms Sql Tunning de dados - Curso Certificado Microsoft.
 Dimensionamento de sistemas com APF (Ponto de função)
 Visual Basic 6.0 - Microsoft – Curso Certificado Microsoft.
 Preparatório para Certificação IBM BPM 8.5
 Modelagem de Sistemas Computacionais com UML







Visual Studio 2005 – Vb.net, AspX, C# - Curso Certificado
Microsoft.
Palestras e Seminários
 Gestão da Qualidade Total.
 Utilities e Saneamento Básico.
 Gerência de Projetos e Desenvolvimento de
Negócios.
 Controle de Qualidade: Programa 5 S, Documentação
do sistema da qualidade, Auditoria da Qualidade,
Organização e Métodos.
 Licitações e modelos de compras/vendas;
 PMI/PMP
Metodologia SCRUM

