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CURRICULUM VITAE 
 
Mauro Marques Vendemiatti 
Rua Iubatinga, 290 – Morumbi – 05716-110 – São Paulo – SP 
Fone Residencial: 11+3744-3787; Fone Comercial: 11+3178-7752, Celular: 11+9439-5421 
Personal E-Mail : mvende@ajato.com.br, Comercial E-Mail : mauro.m.ventemiatti@aexp.com 
Home Page: www.angelfire.com/vt/vendemiatti 
Casado, 31 anos, Brasileiro, natural de São Caetano do Sul – SP 
 
ÁREA DE INTERESSE 
Áreas de Planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de Projetos. 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Técnico em Processamento de dados, ano de 1992 – pelo Colégio Objetivo. 
Administração de Empresas com ênfase em Administração de Sistemas de Informações, ano de 
2001 – pelo Centro Universitário Ibero-americano. 
 
PRINCIPAIS HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES 
Excelente experiência profissional adquirida, em torno de 8 anos, em análise e projetos de 
desenvolvimento em empresas de Turismo, sendo que nos últimos 7 anos em empresa de grande 
porte no ramo de Turismo e cartão de crédito. 
  
Habilidade de desenvolvimento de atividades de analise variadas, desde a identificação de 
necessidades do negócio (nível usuário e estratégico), levantamento de dados, PDP, PDR até o 
acompanhamento do desenvolvimento, testes (Tecnologia e usuários) e implantação de soluções. 
 
Experiência na formação e supervisão de equipes de desenvolvimento de projetos e necessidades 
e ações de treinamento. 
 
Conhecimento de diversos sistemas operacionais, entre eles o sistema operacional de código 
aberto LINUX onde minha experiência se resume ao uso domestico. 
 
Domínio nas ferramentas MS-Office e recentemente nas ferramentas STAR-Office da Sun 
Microsystem. 
Dentro da ferramenta MS-Office podemos citar um amplo domínio na aplicação MS-Project 
utilizada para gerenciamento de projetos, custos e caminhos críticos e MS-Front Page para 
aplicações Internet, conhecimento este restrito ao uso doméstico. 
Grande habilidade em ferramentas de construção de fluxos (ABC Flow Charter e All Clear com 
linguagem estruturada), DHFs e diagramações gráficas diversas, principalmente aquelas voltadas 
à construção de processos de trabalho. 
Conhecimento da metodologia METHOD/1 de desenvolvimento e acompanhamento de construção 
de Software. Estrutura Metodológica em Cascata, Espiral ou Mista, levantamento com a utilização 
de seções JAD, e ferramentas de gerenciamento como Rapid Development. 
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PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZADOS 
Iniciativa de reengenharia na área de Front-Office e Back-Office, que envolveu, além de aplicação 
de mudanças culturais a melhorias do Fluxo de trabalho até o desenvolvimento de Interface 
Gráfica Amigável entre o Mainframe SABRE (ex American Airlines) para um sistema Client x 
Server na American Express. 
Criação da Interface contábil entre o Front-Office (SABRE) e o Back-Office (RISC) que reduziu em 
70% a circulação de papeis entre essas áreas. 
Criação do sistema de registro de menor tarifa aplicável com código de aceitação, ajudando assim 
um maior entendimento dos relatórios de MIS para nossos clientes. 
Este projeto, juntamente com outras séries de iniciativas situou a American Express no 1° lugar do 
Ranking de Business Travel no Brasil em 1997 e 1998. 
 
Participação da equipe de criação dos produtos CPA e EBTA (cartões virtuais) para Business 
Travel no Brasil realizando toda a infra-estrutura que seria utilizada para o Front-office. 
 
Participação da equipe que trabalhou na construção de um Call Center (até onde sei o 1º no 
Turismo) e toda a estrutura de sistemas e treinamento, isto fez com que pudéssemos atender 
nossos clientes com um menor tempo de chamada, aproximadamente 80% dos chamados em 20 
segundos. 
 
Desenvolvimento de treinamentos técnicos e comportamentais que fizeram com que a 
produtividade de vendas (segmentos) aumentasse em 27% em 2001 com relação a 2000. A média 
das maiores agências do Brasil foi de 10%. 
Desenvolvimento de ferramentas para venda de Hotéis e Carros que fez com que nosso volume 
aumentasse em 197% e 40% respectivamente. 
De maneira geral tivemos um aumento de faturamento de 6% em 2001 com relação a 2000, as 
agências da FAVECC tiveram um aumento médio de 3%. 
 
No 1º trimestre de 2002 trabalhamos com a implantação do E-Ticketing e na utilização de sistemas 
on-line (BTS e CTO). 
Para este ano estaremos trabalhando na implantação de ferramentas de busca de melhores tarifas 
(Snap ! e resQCX) e qualidade de informações (Projeto Galaxy Quality e ISSO 2002). 
 
CURSOS EXTRAS CURRICULARES 
Treinamento de sistema AIRIMP, com duração de 4 dias, através da VASP Treinamentos. 
 
Básicas Operações de sistema IRIS, com duração de 4 dias, através da VARIG Diretoria de 
Tráfego. 
 
Total Quality WorkShop in SABRE Travel Information Network, com duração de 4 dias, através do 
Sabre. 
 
Treinamento SNAP! Word Fare system, com duração de 4 dias, através do Sabre no México. 
 
Workshop E-Ticketing, com duração de 6 horas, através do Sabre e BSP. 
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PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E PALESTRAS. 
E-Commerce em Março de 2002. 
 
Business Fórum em Outubro de 2001 – Tendências e oportunidades do mercado. 
 
Desenvolvimento de Planos de Negócios para E-Commerce, com duração de 4 horas, através do 
Instituto E-Cobra. 
 
Estudos e avaliações de Ferramentas CASE, ano de 2000, Universidade ibero-americana. 
 
Seminário sobre E-Commerce no Brasil, ano de 2000, Centro cultural Itaú. 
 
Sabre Conference Word, ano de 1997, Dallas, U.S.A.. 
 
PRINCIPAIS VINCULOS DE TRABALHOS 
Empresa: American Express Business Travel 
Local: São Paulo – SP Admissão: 06/1995 
Cargo Inicial: Emissor Junior(Travel Consuler) – Cargo Atual: Supervisor Treinamento, Banco de 
Dados e MIS. 
Ramo de atividades: Cartão de crédito, Turismo e câmbio 
Principais Produtos: Viagens a Negócios e Cartões Corporativos. 
 
Empresa: Plaza Passagens e Turismo 
Local: São Paulo – SP Admissão: 08/1987 
Cargo Inicial: Office Boy – Cargo Final: Emissor 
Ramo de atividades: Turismo. 
Principais Produtos: Viagens a Negócios e Lazer. 
 
REFERÊNCIAS: 
American Express, Sr. Roger Santos – Gerente American Express – 11+3178-7700 
 
Trip Informática, Sr. Edilson Belotto – Diretor – 11+3741-0714 


