ALEXANDRE GUIMARÃES
Sítio Vimarânia – Zona Rural - Conceição do Rio Verde – MG
Cel/Zap (35) 98814-0795 - E-mail: alexandre@vimarania.com.br
50 anos, casado, 2 filhos

OBJETIVO
Desenvolvimento e gerência de projetos/negócios. Elaboração e divulgação de textos em múltiplas plataformas.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Empresa: Sítio Vimarânia
Cargo:
Produtor Rural (Desde Set.2011)
✔ Olericultura agroecológica.
✔ Implantação de Pequenos Sistemas Agroflorestais.
✔ Manejo de caprinos de leite, bovinos e ovinos de corte e aves de postura.
✔ Produção artesanal de queijos (minas e tipo coalho), doces (abóbora, batata-doce), geleias (hibisco, maracujá).

✔ Comercialização direta em feiras de produtores orgânicos.
Empresa: NepoNews
Cargo:
Jornalista/editor (Jun.2009 até Mar.2011)
✔ Manutenção de blog de discussão de assuntos referentes à cidade de Nepomuceno (MG) usando WordPress.
✔ Produção de reportagens políticas, policiais e do cotidiano para o blog e sua versão impressa.
✔ Realização de entrevistas, acompanhamento de eleições e divulgação de eventos.
✔ Produção de conteúdo áudio-visual sobre eventos públicos e ocorrências para o blog.
✔ Diagramação da versão impressa utilizando Scribus (Linux).
Empresa: MNK Participções Ltda.
Cargo:
Sócio-Gerente (Mar.2004 até Dez.2005)
✔ Responsável pelo administração da Endor Technologies, empresa de consultoria e prestação de serviços em T.I. e
relacionamento com clientes e parceiros.
✔ Elaboração de propostas técnico-comerciais para o setor de telecomunicações, incluindo assuntos regulatórios.
✔ Análise de viabilidade econômico-financeira de projetos relacionados ao agronegócio e indústria de reciclagem,
notadamente projetos de caráter ambiental baseado no Protocolo de Kyoto.
✔ Administração financeira (custos e faturamentos) e logística (material, equipamento e pessoal).
✔ Prospecção de novas tecnologias de mercado orientando novas soluções, estratégias para o cliente, colaborando
nas atividades de pré-venda.
✔ Gerenciamento da comunicação com clientes e fornecedores usando ferramentas de CRM.
Empresa: Farnet Soluções Internet Ltda
Cargo:
Sócio-Gerente (Desde Jan.1996).
✔ Consultoria técnica de T.I. em projetos de interconexão de redes, Internet, especificação, instalação e configuração
de servidores Unix e MS Windows, servidores de banco de dados, correio eletrônico, roteadores e switches (Cisco
e 3Com) para redes locais e remotas, especificação e configuração de firewall (Cisco Pix, Checkpoint Firewall-1,
Linux). Implementação de soluções de vídeo conferência, VoIP e CTI. Desenvolvimento de aplicações. Implantação
de sistema de gerência de ambiente computacional.
✔ Gerenciamento de “data center” de missão crítica e coordenação de equipe de suporte técnico de redes, sistemas
operacionais, banco de dados e aplicações corporativas.
✔ Desenvolvimento de novos produtos e tecnologias no mercado de telefonia celular, como SMS e WAP, com
especificação e implementação de solução completa de conectividade, usando equipamentos Cisco (Pix e série
3600), Ericsson (Tigres), Linux (para AAA, usando Radius), Nokia (IPSO – GPRS), tunelamento e criptografia entre
redes (L2TP, IPSEC).
✔ Desenvolvimento de novos produtos/tecnologias em conjunto com área de marketing, engenharia de redes e T.I.,
com identificação, detalhamento e acompanhamento de demanda, receita, market-share, ROI, TCO de produtos e
serviços. Gerenciamento de planos de negócios e planos de produtos.
✔ Desenvolvimento de aplicativos (em C/Unix) para captura de dados remotos (e.g. sensores de temperatura de
rodas de locomotivas e vagões) de interfaces seriais (multiseriais de roteadores Cisco), através de redes TCP/IP
(daemons que convertiam as leituras seriais para SQL).
✔ Especificação de redes ATM, usando equipamentos Cisco para redes corporativas e entre equipamentos Cisco
(7500) e Nortel (Shasta) para redes de telecomunicações. Identificação de erro (bug report) de ATM no Cisco IOS.
✔ Reengenharia da área de infra-estrutura de T.I., com redefinição de papéis e responsabilidades, sinergia entre
equipes e adequação funcional, com redução substancial de custos para o cliente.
✔ Análise de performance de ambiente computacional de plataformas de sistema pré-pago (“capacity planning”).
✔ Execução de migração de ambiente de produção heterogêneo e proprietário para redes e ambientes.

✔ Desenvolvimento de solução de conectividade entre sistemas de “billing e provisioning” e plataforma de telefonia.
✔ Coordenação, em infra-estrutura e arquitetura de T.I., de projetos de fusão e aquisição de empresas. “Quality
assurance” em projetos de T.I.
✔ Gerenciamento de parcerias para desenvolvimento de novos negócios com empresas de grande porte.
✔ Atividades de pré-venda, venda e acompanhamento de pós-venda de serviços e equipamentos.
✔ Gestão de projetos de consolidação de ambiente computacional e modelos organizacionais de área de T.I.
✔ Elaboração e condução dos processos de seleção de fornecedores de T.I. (RFP’s) para Produção/Operação,
Suporte Técnico, Service Desk e Fábrica de Software.
✔ Especificação de solução de conectividade para equipamentos de automação industrial.
✔ Desenvolvimento de solução de RFID e RTLS, desde aspectos físicos até arquitetura para integração aos sistemas
de negócios.
Estas atividades foram desenvolvidas nas seguintes empresas: Artnet (Provedor de Acesso e Informação), MRS
Logísitica S/A, Pool Imobiliário, Grupo Líder, Mappel Ind. e Com, Nunes Amaral & Pereira S/C, Datasus, Peugeot do
Brasil, ASMAE, GVT, ATL, Claro, Telemar, TIM Brasil, Varig Logístca S.A., Brayner Informática, Vale e C&A.
Parcerias feitas com empresas como Accenture, HP e BearingPoint.
Empresa: EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Cargo:
Programador de Computador II (Set.1989 até Jan. 1996)
✔ Desenvolvimento de diversos programas e sistemas, entre eles interpretador para cálculo de custos de produção,
simulação de absorção de nitrogênio, controle de dados sócio-econômicos e zootécnicos, utilizandos linguagens
Pascal, Fortran, LISP e C, em ambiente DOS e Unix.
✔ Suporte técnico de micro-informática e treinamento de usuários.
✔ Ativação de umas das primeiras conexões à Internet, através de X.25 a 2.400, em ambiente AIX.
CAPACITAÇÃO
✔ Elaboração de planos diretores.
✔ Integração de departamentos e unidades descentralizadas.
✔ Gerência de projetos, mudanças, migrações, fusões e aquisições.
✔ Implantação de redes corporativas, departamentais e industriais.
✔ Planejamento de migração de sistemas de informática e redes.
✔ Arquitetura para integração de sistemas e planejamento tecnológico.
✔ Especificação de sistemas de informação.
✔ Especificação de política e normas de segurança da informação.
✔ Especificação de segurança de redes.
✔ Treinamentos em Sistemas Unix e Redes de Computadores.
✔ Análises técnico-financeiras de novos produtos, serviços e negócios.
✔ Planejamento de negócios e análises estratégicas.
✔ Produção de textos e editoriais.
✔ Produção agropecuária integrada a soluções de preservação ambiental.
IDIOMAS

✔ Inglês - Boa leitura, comunicação verbal mediana.
✔ Espanhol – Leitura técnica
✔ Francês – Leitura técnica
PALESTRAS (Como palestrante)
✔ Novas Tecnologias de Comunicação (IBMEC - RIO) – 1999 – Em parceria com Ruy Shiozawa
✔ Tecnologias Convergentes (IBMEC - SP) – 2000 – Em parceria com Ruy Shiozawa
PUBLICAÇÕES
✔ Livro “A Caminho da Roça – Do mundo da alta tecnologia para a simplicidade do campo”, impresso por Printleaks –
microtiragens artesanais e também disponível para download no site http://www.vimarania.com.br.

Conceição do Rio Verde, 20 de abril de 2018
Alexandre Guimarães

