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Mais de 20 anos de experiência com arquitetura de sistemas e desenvolvimento de software.
Meu objetivo é simples: agregar valor resolvendo os problemas da empresa liderando a equipe de 
desenvolvimento ou fazendo parte dela.
Apaixonado por aprender novas tecnologias e compartilhar com a equipe.
Habilidades principais:

 Java Architect Fullstack (plataformas Spring e JEE);●
 AWS (DevOps); ●
 Plataforma Oracle (database, PL/SQL) , MongoDB; ●
 Entusiasta Open Source e escritor de livros; ●
 Planejamento, acompanhamento e agendamento de entregas de software;●
 Code review, Architectural review, performance review;●
 Segurança de APIs, microsserviços e componentes corporativos; ●
 Liderança de equipes ágeis (Scrum, Kanban) e desenvolvimento da cultura DevOps; ●
 Deployment de pipelines, dockerização de ambientes, integração contínua e automação de testes; ●
 Otimização de custos, automação e monitoramento de ambientes de produção em nuvem (AWS). ●

SEC4YOU Cybersecurity – Agosto 2019 - hoje
SEC4YOU é uma empresa especialista em Application Security / DevSecOps, LGPD e Cybersecurity 
entregando Transformação Digital de Segurança para os diversos segmentos.

 Solution Architect for API based applications●
 Boas práticas de segurança do mercado●
 Broadcom API Gateway  ●
 Broadcom Mobile API Gateway (MAG) / Mobile Application Services (MAS) development●

Keyrus - Solution Architect - Abril 2017 – Julho 2019
A Keyrus é uma multinacional francesa especializada em Business Intelligence, Big Data e e-
commerce.

 Desenvolvimento de e-commerce com SAP Hybris; ●
 Implementação de entrega contínua e automações com Jenkins; ●
 Implementação de microsserviços integrando com plataforma de e-commerce; ●
 Código de qualidade de equipe aprimorado com SonarQube; ●
 Promover encontros técnicos internos para compartilhar conhecimento;●
 Sempre envolvido em todas as decisões técnicas, como projeto de sistema, escolha de ferramentas ●

ou contratação;
 Processo de contratação aprimorado com nova abordagem e entrevistas.●

Tecnologias usadas: Java 8, Spring Framework, Spring boot, MongoDB, Oracle, SAP Hybris, Jenkins , 
Docker, RabbitMQ, Kafka, kubernetes, Nginx, Scala, Gatling, Junit. 

Tokio Marine Seguradora S/A - Enterprise Architect - Agosto 2013 - Março 2017
A Tokio Marine Holdings é uma holding multinacional de seguros com sede no Japão, trabalhei na 
equipe de arquitetura como arquiteto corporativo.

 Desenvolvimento de APIs REST e SOAP Web Services;●
 Desenvolvimento de soluções corporativas para processo de fila, certificação digital e CMS;●
 Criando componentes corporativos e archetypes Java;●
 Sempre envolvido em todas as decisões técnicas, como projeto de sistema, escolha de ferramentas ●
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ou contratação;
 Liderar uma equipe para usar as melhores práticas de TDD e arquitetura correta;●
 Aprimorando qualidade de código da equipe com o SonarQube;●
 Implementação de entrega contínua e automações com Jenkins;●
 Palestras de tecnologia promovidas e treinamento rápido em Java e Spring.●

Tecnologias usadas: Java, Spring, MongoDB, JUnit, Selenium, PHP , Docker, ActiveMQ, Apache Tomcat, 
JBoss, PL/SQL, SQL, Oracle, SQL Server, MySQL. 

Tokio Marine Seguradora S/A - System Architect - Julho 2012 - Julho 2013
A Tokio Marine Holdings é uma holding multinacional de seguros com sede no Japão, trabalhei na 
equipe de arquitetura como arquiteto corporativo.

 Desenvolvimento de APIs REST e SOAP Web Services;●
 Desenvolvimento de sistemas Spring MVC; ●
 Ajuste de performance em Java e PL / SQL;●
 Sempre envolvido em todas as decisões técnicas, como projeto de sistema, escolha de ferramentas ●

ou contratação;
 Liderar uma equipe para usar as melhores práticas de TDD e arquitetura correta.●

 
Tecnologias usadas: Java, Spring, Apache Tomcat, JBoss, PL/SQL, SQL, Oracle, SQL Server. 

CodeIT Solutions - System architect - Junho 2011 - Julho 2012
A CodeIT Solutions é uma empresa nacional de consultoria de seguros com sede em São Paulo, 
trabalhei como arquiteto de sistemas.

 Estratégia de desenvolvimento e integração de uma das maiores seguradoras do país;●
 Mapeamento e implementação de integração em vários níveis, do mainframe até o front end;●
 Ajuste de performance em Java e Oracle;●
 Sempre envolvido em todas as decisões técnicas, como projeto de sistema ou escolha de ●

ferramentas;
 Liderar uma equipe para usar as melhores práticas de TDD e arquitetura correta.●

Tecnologias usadas: Java, Spring Web Flow, Google Guice, Hibernate, JUnit, JBoss, PL/SQL, Jenkins, SQL,
Oracle. 

Sumus - Java Senior Analyst - Julho 2008 - Maio 2011 
A Sumus é uma empresa nacional de consultoria de telecomunicações com sede em São Paulo, onde 
trabalhei como analista senior Java.

 Manutenção, desenvolvimento de plataformas de telecomunicações em Java EE;●
 Manutenção, desenvolvimento de integração de baixo nível com terminal machine em Java;●
 Manutenção, desenvolvimento do componente Single Sign On para aplicações JEE baseadas em ●

jCIFS;
 Sempre envolvido em todas as decisões técnicas, como projeto de sistema ou escolha de ●

ferramentas;
 Ajuste de desempenho em Java e outros bancos de dados.●

Tecnologias usadas: Java EE, EJB 3.x, JSP, Servlet, JSF, RichFaces, VRaptor , JBoss, JMS, JUnit, Selenium, 
Hibernate, Maven, Continuum, SQL, MySQL, SQL Server, IBM DB/2, Oracle. 
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Nextel - Senior IT Analyst - Julho 2004 - Junho 2008
A Nextel Communications, Inc. é uma operadora de serviços wireless (agora Sprint Corporation), 
trabalhei como analista senior de TI.

 Manutenção, desenvolvimento de plataformas de engenharia em Java;●
 Ajuste de desempenho em Java e Oracle.●

Tecnologias usadas: Java EE, JSP, Servlet, jCIFS, JSTL, EJB 2.x, RichFaces , BEA Weblogic, JUnit, SQL, 
Oracle. 

Sun Microsystems - Java Instructor - Outubro 2003 - Outubro 2007
A Sun Microsystems, Inc. era uma empresa americana que vendia computadores, componentes de 
computadores, software e serviços de tecnologia da informação e criava a linguagem de programação
Java. Eu trabalhei lá como instrutor de Java ministrando aulas sobre conceitos e certificação Java.

PepsiCo - Oracle Portal Application Developer - Dezembro 2003 - Julho 2004
PepsiCo, Inc. é uma multinacional americana de alimentos, lanches e bebidas, trabalhei lá como 
Oracle Portal Application Developer.

 Configuração do Oracle Portal;●
 Migração de muitos aplicativos para Java dentro da plataforma do portal;●
 Manutenção, desenvolvimento de plataforma de portal.●

Tecnologias usadas: Oracle Portal , Microsoft Active Directory, MySQL , JRun, Oracle 9iAS, SQL Server, 
Oracle. 

Grupo Silvio Santos - Oracle Portal Application Developer - Outubro 2002 - Dezembro 2003
Grupo Silvio Santos é uma holding nacional liderada pelo multimilionário brasileiro Silvio Santos. O 
principal sócio da holding é o SBT, a segunda maior rede de televisão do Brasil.

Trabalhei como Oracle Portal Application Developer com programação PL/SQL e Java, integração do 
SQL Server, Oracle e outros bancos de dados.

EN-SOF - Instrutor Oracle – 1996 - 2002
A Oracle Corporation é uma multinacional americana de tecnologia de computadores que vende 
software e tecnologia de banco de dados.
A EN-SOF foi uma parceira da Oracle, e eu trabalhei como instrutor oficial de Oracle para SQL, PL/SQL, 
Java  e desenvolvimento do Oracle Portal.

Formação 
Unesp - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Bacharel em Ciências da Computação

Idiomas
Inglês (profissional completo) 
Português (nativo) 
Italiano (básico) 

Certificações
Java Certified Programmer 
Java Web Component Developer 
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Oracle Develop PL/SQL 
M101J: MongoDB for Java Developers 
M102: MongoDB for DBAs
M040: New Features and Tools in MongoDB 4.0 

Publicações pela Casa do Código
Spring Boot - Acelere o desenvolvimento de microsserviços
Jenkins - Automatize tudo sem complicações 
MongoDB - Construa novas aplicações com novas tecnologias 
Play Framework - Java para web sem Servlets e com diversão
Disponívels em:  
https://www.amazon.com (busque por “fernando boaglio”)
https://www.casadocodigo.com.br (busque por “boaglio”)

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/boaglio/
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