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ÁREA PRETENDIDA: PLD, COMPLIANCE, RISCOS E AFINS 

 

QUALIFICAÇÕES 

● Profissional responsável, comprometido, dinâmico, com comunicação clara (oral/escrita) e atitude pró-

ativa na busca de alternativas para soluções de problemas. Visão sistêmica com boa capacidade analítica, 

orientado para resultados, espírito de equipe e bom relacionamento interpessoal, sempre apto às 

mudanças organizacionais; 

● Boa performance na recuperação de índices de inadimplência atuando com levantamento e análise de 

métricas de risco de crédito (Produção X Inadimplência), manipulação de base dados (MIS) e atividades 

relacionadas à Compliance, tais como: implantação da área de Compliance, PLD/CFT, mapeamento de 

processos, análise de leis, instruções normativas, minutas contratuais, ouvidoria, Due Diligence, KYC, 

mitigação de riscos de compliance e confecção de políticas e manuais relativos à Compliance; 

● Domínio do pacote MS Office com nível avançado de Excel (Macros/VBA), BI (Business Intelligence), 

cálculos financeiros e inglês intermediário/avançado. 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

J. Alves Corretora de Câmbio Ltda. – (Dez/2015 – Fev/2018) 

Cargo: Analista de Compliance 
Área: Compliance 

 Revisão e divulgação do Manual de PLD/CFT, da Política de Ouvidoria, do Código de Ética e dos Limites 
Operacionais; 

 Elaboração e divulgação do Manual de Compliance & Controles Internos, bem como, das políticas: de 
Responsabilidade Socioambiental, Anticorrupção, Gerenciamento de Riscos, de Armazenamento e Descarte de 
Documentos, de Captação de Correspondente Cambial e de Sucessão; 

 Elaboração e implantação de metodologia de monitoramento manual das operações de câmbio turismo e 
comercial; 

 Monitoramento das operações de câmbio turismo e comercial com a confecção de pareceres de Compliance e suas 
recomendações para discussão e definição dos planos de ação junto à Presidência; 

 Definição de parâmetros de monitoramento automático no sistema e-Guardian (Turismo e Comercial); 
 Análise e encerramento de ocorrências geradas pelo sistema e-Guardian (Turismo e Comercial); 
 Diligências e elaboração de pareceres para clientes novos e antigos (análise de cadastros); 
 Reporte de operações suspeitas de lavagem de dinheiro ao COAF; 
 Participação efetiva no Comitê de Compliance e PLD, bem como, em reuniões na ABRACAM com a confecção de 

atas; 
 Análise de leis, Resoluções, Circulares e Carta-Circulares; 
 Compliance consultivo (suporte) junto a Diretoria, Cadastro e área Comercial; 
 Visita a novos clientes e correspondente cambiais com a confecção de pareceres (Política KYC); 
 Recepção e atendimento à Auditoria interna e contábil; 
 Elaboração e fornecimento de treinamento de PLD à correspondentes cambiais. 
 
 

Ourominas D.T.V.M. – (Out/2014 – Mar/2015) 

Cargo: Analista de Compliance 
Área: Compliance 
 Revisão e divulgação dos procedimentos e manuais de controles internos para todos os departamentos da 

corretora; 

 Monitoramento das operações de cambio e ouro quanto sua aderência aos normativos do BACEN; 
 Participação efetiva no Comitê de Compliance e PLD; 
 Analise de liberação de limites operacionais; 
 Resolução de casos de Ouvidoria; 
 Visita aos clientes do câmbio comercial e correspondentes cambiais resultando em relatórios de visitas com 

apontamentos e pareceres de Compliance à serem discutidos em Comitê. 
 
 

Citibank S/A – (Jul/2011 – Dez/2012) 

Cargo: Analista de Compliance (PLD/AML) 
Área: Compliance 

 Investigações em Compliance (segundo nível) de casos suspeitos de lavagem de dinheiro seguindo procedimentos 

e regulamentações locais, regionais e globais para análise de casos;  
 Interação com áreas parceiras para obter esclarecimentos e informações necessários para a execução das 

atividades; 
 Análise de extratos, mídias, documentos, informações e histórico dos clientes suspeitos (PJ ou PF) seguindo os 

critérios de KYC (know your customer); 
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 Confecção de relatórios com os devidos pareceres técnicos, apontamentos e envio ao Comitê de AML para possível 
reporte ao COAF. 

 

 

Crefisa S/A – (Set/2009 – Fev/2011) 

Cargo: Analista de Risco Pleno 

Área: Controles e Riscos (Crédito/Débito em Conta) 
 Gestão de Carteira com atividades relacionadas a elaboração e acompanhamento de controles, bem como, 

elaboração de estudos específicos que nos permitiam o acompanhamento de indicadores de risco, indicadores de 
produção, acompanhamento das taxas efetivas praticadas pela financeira visando à comunicação ao BACEN e 
identificação de fraudes; 

 Mitigação de Riscos - Sugestão, discussão e implantação de ações mitigadoras de riscos, visando a redução dos 
indicadores de inadimplência da financeira. Acompanhamento dos resultados de cada ação implantada. 

 Confecção e desenvolvimento de diversos tipos de relatórios gerenciais (MIS) seja em Excel ou ambiente BI 
(MicroStrategy). 

 

 
♦ Banco Cruzeiro do Sul S/A - (Jan/2008 a Fev/2009) 

Cargo: Analista de Risco Operacional 

Área: Gestão de Risco (Crédito/Consignado) 

 Análise de Leis, Decretos, Instruções Normativas, Circulares e Minutas Contratuais com o objetivo de criar 
procedimentos visando garantir o funcionamento do produto conforme legislação vigente, detalhando seu 
funcionamento, identificando e mitigando riscos; 

 Auditorias internas; 
 Mapeamento de processos de fluxos de averbação e de riscos; 
 Implantação de ações mitigadoras de riscos; 
 Treinamento junto aos Analistas Crédito; 

 Controles de senhas de acessos aos sites de averbação. 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Universidade Cruzeiro do Sul 
Graduação em Direito – Cursado até o 1° ano 
 

 Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Pós-Graduação em Mercados Financeiros – Conclusão: Jun/10. 

 

 Universidade São Judas Tadeu 
Graduação em Administração de Empresas – Conclusão: Dez/03. 

 

 

CURSOS 

 Business Intelligence. (Web For Reporters And Analysts e Web For Professionals) 
Entidade: MicroStrategy  
 

 Excel Avançado (Macros e VBA) / Matemática Financeira em Excel. (Completo) 
Entidade: Impacta 
 

 Inglês. (Avançado II) 
Entidade: Senac Idiomas 
 

 Compliance: Controles e Monitoramentos Para Corretoras de Cambio. 
Entidade: ABRACAM 
 

 Cambio e Pagamentos Internacionais. 
Entidade: Aduaneiras 
 

 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. 
Entidade: ABBC 
 

 AML Banking, AML Continuity of Business, AML Information Security, AML Banking Products, 

Fraud Awareness, AML Banking Secrecy Act, AML Money Laundering Red Flags, Grafoscopia 

e Quality Assurance Overview. 
Entidade: Citibank 

 

 Participação em diversos congressos, seminários e palestras pertinentes a área de Compliance. 


