ALEXANDRE MELCHIORI NETO
Brasileiro – Casado – 46 anos
Rua Lourdes Rabello - N. º198 – Vila Milton – Guarulhos - SP - CEP: 07063-100.
Telefone: (011) 98410.8138
alexmelchiori@gmail.com

ÁREA DE INTERESSE
Financeira / Administrativa
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduado em Administração de Empresas com Ênfase em Finanças pela FIG – Conclusão em 1999.
PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES
30 anos de experiência profissional em Instituições Financeiras de grande porte, atuando diretamente na área Financeira,
Contábil, Câmbio e Operações;
• Certificado pela ANBIMA (CPA-20);
• Análise de aplicações financeiras, resgates e negociações bancárias;
• Recuperação de valores pagos em duplicidade e devoluções;
• Atendimento e composições de valores pagos para fornecedores;
• Verificação diária de saldos bancários, consolidação e preparação da posição diária dos compromissos a serem
liquidados para efeito de fluxo de caixa;
• Controle de contratos firmados que requerem pagamentos em datas pré-estipuladas;
• Contabilização das notas fiscais de serviços e impostos para pagamentos;
• Elaboração de relatórios gerenciais (Controle da variação cambial, indicadores de pagamento e documentos
devolvidos), para tomada de decisão gerencial;
• Atendimento de Auditoria Externa;
• Suporte técnico ao setor de captação de empréstimos externos de curto e longo prazo;
• Recebimento e análise de ordens de pagamento do exterior;
• Orientação aos clientes e as agências quanto aos procedimentos para recebimento, fechamento e liquidação de
operações de câmbio;
• Composição de dossiê mediante análise da finalidade da operação;
• Recebimento e contabilização de receitas e despesas bancárias;
• Conferência e regularização de lançamentos contábeis;
• Conciliação de contas externas e internas provenientes a ordens de pagamento recebidas do exterior;
• Acompanhamento e execução da liquidação / rotina contábil (Back Office / Corretora).
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Bradesco Corretora e Ágora Corretora – 01/2019 ate 08/2021
Último Cargo: Analista de Operações PL
Área de atuação: Back Office Bovespa - Corretora/ Contabilidade.
Verificação de relatórios, batimento de conta, contabilizações, lançamentos e liquidações de operações da Bovespa e
fechamento de caixa.
• Banco Bradesco BBI S/A - 04/2009 a 12/2018 até a presente data
Último Cargo: Analista de Operações II
Área de atuação: Back Office Bovespa - Corretora/ Contabilidade.

Verificação de relatórios, batimento de conta, contabilizações, lançamentos e liquidações de operações da Bovespa e
fechamento de caixa.
• Banco Bradesco SA - 10/2000 a 04/2009
Último Cargo: Chefe de Serviço D
Área de atuação: Departamento de Câmbio - Setor Financeiro / Compra
Recebimento, registro, fechamento e liquidação de ordem de pagamento recebida do exterior, conciliação bancária.
• Banco BCN S/A – 04/1991 a 09/2000
Último Cargo: Assistente de Serviços Administrativos
Área de atuação: Departamento Jurídico.
Iniciei minha carreira profissional no setor de Departamento Jurídico (Administrativo), em 1999 passei a exercer minhas
funções na área de Câmbio, mais especificamente no Setor Financeiro / Empréstimos Externos.
CURSOS E PALESTRAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificação pela ANBIMA (CPA-20) ;
Câmbio (Importação, Exportação e Financeiro) - Treinamento Bradesco;
Coaching Financeiro - Life Consult
Fundamentos do Mercado de Ações - BM&F Bovespa
Mercado Financeiro e Investimentos – Treinamento Bradesco;
Matemática Financeira – Treinamento Bradesco;
Comunicação Interpessoal - Treinamento Bradesco;
Atendimento: uma nova visão empresarial - Treinamento Bradesco;
Prevenção a lavagem de dinheiro - Treinamento Bradesco;
Certificação de Back Office – Bovespa (PQO).

