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Giuliano Bortolassi 

Perfil Profissional da área de tecnologia especializado no desenvolvimento de 
aplicações corporativas para o mercado financeiro. Grande experiência nas 
tecnologias Java, JavaEE e Spring Framework.  

Experiência na gestão de equipes de desenvolvimento de software 
aplicando metodologias ágeis. Vivência em ambientes corporativos 
seguindo as boas práticas dos processos de ITIL e governança de TI. 

Atuando como arquiteto de soluções em projetos cloud native (Azure) e 
onpremises, utilizando arquiteturas de microserviços em plataformas de 
containers, em serviços PaaS e IaaS. 

Comprometido com prazos e com a qualidade das entregas. Profissional 
extremamente motivado, autodidata e apaixonado pelo que faz. 

 
Formação 
 

Bacharel em Ciências da Computação 
Sun Certified Programmer for the Java Platform, SE 6  
EJB3 Training 
Java Architect Training 
 

Idiomas Português e Inglês avançado (boa leitura/escrita e conversação) 
 

Principais 
Habilidades 
 

Java SE/Java EE - Spring Framework 
Enterprise Integration Patterns 
Arquitetura de sistemas distribuídos (microserviços e containers com 
Kubernetes e OpenShift) 
Arquitetura de sistemas para Cloud - Azure 
Desenvolvimento de APIs REST 
 

Habilidades 
Secundárias  

C/C++ / PHP / JavaScript / Angular 
Gerenciamento de Projetos Ágeis 
Liderança Técnica 
Mercado Financeiro  
Análise de Requisitos 
Arquitetura de sistemas para Cloud  
 

Experiência de 
Trabalho 

12/2020 – Atual – SPC Brasil – São Paulo – SP (remoto) 

Arquiteto de Soluções/Arquitetura Técnica 

• Desenho de sistemas distribuídos altamente escaláveis usando 
tecnologia Java, com containers e aplicando arquitetura de 
microserviços. 

• Troubleshoot e implementação de soluções para melhoria de 
performance em aplicações de caminho crítico. 

• Avaliação de novos projetos para garantir aderência às boas 
práticas de desenvolvimento. 

• Avaliação de impacto de novas iniciativas nas soluções atuais da 
empresa, sugerindo, quando necessário adequações às soluções 
propostas. 

• Trabalhando em conjunto com diversos outros times técnicos para 
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elaborar estratégia de quebra de um sistema monolítico. 

• Disseminando e fomentando encontros (meetups) internos para 
discussão de temas relevantes para o momento da organização. 

 

07/2020 – 12/2020 – Itaú Unibanco – São Paulo – SP (remoto) 

Arquiteto Corporativo 

• Avaliação de iniciativas e alinhamento com o direcionamento 
estratégico da empresa para os Canais de Atendimento. 

• Estudo de mercado sobre plataformas de serviço tecnológico e 
benchmark com capacidades internas da TI. 

• Orientação a times técnicos e apoio nas decisões dos comitês de 
tecnologia. 

• Envolvimento na avaliação de estratégia do uso de Whatsapp e 
plataformas conversacionais (chatbots) do banco. 

 

09/2017 – 06/2020 – Brasil Bolsa Balcão: B3 – São Paulo - SP 

Arquiteto de Soluções 

• Elaboração de estratégia para adoção de plataforma de containers, 
incluindo definição de arquitetura de referência, avaliação de 
plataformas de orquestração e criação de diretrizes de uso. 

• Criação de política de governança do Java para prevenir riscos 
gerados pela mudança da estratégia comercial da Oracle, proposta 
de migração para OpenJDK, avaliação dos cenários de exceção e 
condução de testes de migração de sistemas. 

• Avaliação periódica da arquitetura de novos projetos para garantir 
que estão seguindo as boas práticas e políticas da empresa. 

• Liderança na definição da arquitetura de projeto em cloud 
utilizando Azure, acompanhando o desenvolvimento da aplicação, 
da definição da infraestrutura e da observância dos requisitos de 
segurança e privacidade dos dados. 

• Desenho de arquitetura para disponibilização de APIs para consumo 
em grande escala, usando Azure. 

• Avaliação e elaboração de plano de adoção de novas tecnologias, 
englobando apresentação de estudos e defesa do uso de 
tecnologias para a diretoria da empresa. 

 
 
02/2010 – 09/2017– Deutsche Bank (Third Part Consultant) – São Paulo – SP 
Analista de Sistemas / Desenvolvedor Java/JavaEE 

• Desenvolvimento de aplicações Java EE para mercado financeiro. 
• Desenvolvimento de aplicações de integração de sistemas 

utilizando Spring Framework. 
• Participação ativa na definição da arquitetura e na implementação 

de soluções. 
• Especificação e gerenciamento de desenvolvimento externo 
• Revisão de código e medição da qualidade do software entregue 

por terceiros. 



• Participação e vivência em processos ITIL  
• Participação no processo de Gerenciamento de Mudanças 

 
10/2008 - 02/2010 – Agência Estado - São Paulo – SP 
Analista de Sistemas / Desenvolvedor Web – Java/PHP 

• Desenvolvimento de aplicações web utilizando diversas tecnologias 
como PHP/Java/Javascript/Perl 

• Manutenção de sistemas legados com foco em Ajax para prover 
Market data em tempo real 

• Autogerenciado em todas as atividades: Planejamento, execução, 
teste, implantação e reporte de status.  

01/2007 – 10/2008 – ADLTec - Bauru – SP 
Gerente de produção de Software / Líder Técnico / Consultor Java 

• Gerenciamento de uma equipe de 14 desenvolvedores dentro de 
uma universidade pública. 

• Coaching na adoção de um processo de desenvolvimento ágil 
usando SCRUM. 

• Gerenciamento das tarefas do projeto/equipe, alinhamento de 
expectativas com os Stakeholders, organização e promoção das 
reuniões de status report.  

• Treinamento do time em tecnologias como Spring, Hibernate, JPA, 
Flex e PL/SQL. 

 
01/2006 – 09/2007 – Blueeye Web Solutions   Bauru - SP 
Desenvolvedor Java – WEB/Mobile 

• Desenvolvimento de aplicações móveis para PalmOS usando 
Java2ME. 

• Desenvolvimento de WebServices para comunicação entre 
aplicações mobile e backends, utilizando PHP/REST 

• Desenvolvimento de stored procedures utilizando Oracle 10g. 
• Gerenciamento da dos projetos utilizando metodologia ágil 

(SCRUM). 
• Gerenciamento e capacitação de 2 estagiários 

 
11/2004 – 01/2006 – Editora Alto Astral - Bauru - SP 
Desenvolvedor de Software – PHP / JAVA / Oracle 

• Desenvolvimento de Stored Procedures em Oracle PL/SQL. 
• Desenvolvimento de um BI customizado. 

 
01/2002 – 01/2004 – Editora Alto Astral - Bauru - SP 
Estagiário 

• Pesquisa e desenvolvimento de um mecanismo de Single Sign On 
• Desenvolvimento de diversos scripts e aplicativos para automatizar 

o processo editorial 
 
2000 - 2002 – ACIB – Internet Provider - Bariri - SP 
Webmaster 

• Configuração e manutenção de provedores de Internet 
• Desenvolvimento e implantação de um projeto para fornecer 

acesso à internet via rádio para regiões mais distantes da cidade 
 


