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Ao longo da minha experiência percebi a necessidade de trabalhar o lado humano dos projetos.
Acredito que fomentar nas pessoas a busca pelo autodesenvolvimento é o melhor caminho para o alto
desempenho, mantendo-as engajadas enquanto evoluem em suas carreiras. Ao mesmo tempo, entendo
que buscar parcerias de longo prazo com os clientes, construindo relacionamentos e conhecendo as
características e necessidades de seu negócio, é a melhor forma de entregar valor continuamente.
Aprimorei o inglês e o espanhol no exterior, morando no Canadá e na Espanha.

Conhecimentos & Habilidades
•
•
•
•

Certificação PMP desde 2012
Liderança de equipes
Gestão de mudanças
Inglês fluente

•
•
•
•

Certificação CSM desde 2015
Gestão de pessoas
Solução de problemas
Espanhol avançado

Histórico Profissional
Gerente de Projetos – Digital
2017 – Atual – Hogarth WW – Porto Alegre – RS
• Gestão de projetos web para o cliente Nestlé USA;
• Atuação em conjunto com o escritório de NY no atendimento ao cliente;
• Contato com tecnologias de desenvolvimento .Net e CMS Umbraco e Sitefinity, e uso de SCRUM
no dia-a-dia;
Gestão dos projetos e do time de produção, atuando na construção e manutenção de websites de
diferentes marcas do cliente Nestlé USA. Atuo na captação e desenvolvimento dos projetos em um
ambiente onde as mudanças são constantes e o grande desafio é a organização das demandas e o
correto entendimento dos requisitos, visto que toda a comunicação é feita na língua inglesa.
Gerente de Projetos – Líder da área de Outsourcing
2015 – 2016 – ilegra – Porto Alegre – RS
• Gestão direta de 12 pessoas, alocadas em times distribuídos entre 3 clientes;
• Gerenciamento de projetos (até 4 em paralelo) utilizando metodologias waterfall e ágil, em
projetos de ERP, Mobile e HomeBanking;
• Contato com tecnologias de desenvolvimento Java e .Net, e banco de dados Oracle;
Como gestor das equipes de outsourcing, busquei desenvolver as pessoas e mantê-las engajadas mesmo
estando alocadas nos clientes, através de um acompanhamento próximo e um bom relacionamento,
tanto com as equipes quanto com o cliente.
Neste período, além da gestão de projetos pontuais, atuei como Scrum Master para os times da ilegra
alocados no cliente TNT/Mercúrio. Foco em construção e desenvolvimento dos times, remoção de
impedimentos, facilitação de reuniões e melhoria contínua de processos visando maior adoção da
cultura ágil no cliente.
Gerente de Projetos – Google for Work
2014 – 2015 – ilegra – Porto Alegre – RS
• Participação em projetos globais com times distribuídos, com reuniões e reports em inglês e
espanhol;
• Projetos multidisciplinares, sendo necessário gerenciar as atividades das áreas de RH e
Marketing e garantir a efetividade da comunicação;
Como parte do Google for Work Team, atuei em projetos de implantação de Google Apps, trabalhando
principalmente com gerenciamento de projetos e gerenciamento da mudança. Neste período, destaco o
projeto de implantação na Whirlpool Brasil, um dos cases de sucesso de Google for Work no país, onde
a mudança impactou positivamente o trabalho de mais de 8 mil funcionários em toda a América Latina.
O relacionamento com empresas parceiras também era minha responsabilidade, buscando adicionar
valor às soluções oferecidas aos nossos clientes através da adição de funcionalidades que não estavam
presentes na solução Google for Work.
Gerente de Projetos
2012 - 2014 – CWI Software – Porto Alegre – RS
• Gerenciamento de projetos e equipes;

• Participação em projetos globais com times distribuídos, com reuniões e reports em inglês;
• Tecnologias Oracle Forms, Reports, Designer, PL/SQL e Banco de dados Oracle;
Gerenciamento de projetos de software para o Walmart, com destaque ao gerenciamento do projeto
piloto do NFC-e, visando implantar os mesmos padrões e processos da nota fiscal eletrônica para os
cupons fiscais de frente de caixa. O maior desafio deste projeto foi gerenciar as equipes dos diferentes
fornecedores de cada solução, assegurando que o resultado funcionasse em harmonia com os sistemas
legado.

Analista de Sistemas
2008 - 2012 – CWI Software – Porto Alegre – RS
• Coordenação da equipe de desenvolvimento;
• Integração de sistemas e tecnologias;
• Tecnologias Oracle Forms, Reports, Designer, PL/SQL e Banco de dados Oracle;
Analista em projetos de desenvolvimento de software para o Walmart, principalmente na área de
logística e abastecimento, com foco nas operações de Atacado. Fui responsável por todo o ciclo de vida
do projeto do Sistema de Gestão Central do Atacado no Walmart Brasil, que resultou em ganhos de
produtividade e eliminou a redundância de sistemas, além de possibilitar novas formas de
abastecimento para as lojas e melhor negociação com fornecedores.
Analista de Sistemas
2005 – 2008 – RKAM – Florianópolis – SC
• Coordenação da equipe de desenvolvimento;
• Integração de sistemas e tecnologias;
• Tecnologias Oracle Forms, Reports, Designer, PL/SQL e Banco de dados Oracle;
Analista em projetos de desenvolvimento de software para a Bunge Alimentos. Meu trabalho envolvia,
além da coordenação da equipe de desenvolvimento, todas as fases do ciclo de vida do software, como o
contato com o cliente, levantamento de requisitos, desenvolvimento de soluções e algumas atividades
de gestão de projetos.

Formação
PUCRS – Porto Alegre – RS
2015 - 2016
Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas
PUCRS – Porto Alegre – RS
2011 - 2012
Especialização em Gestão de Negócios com Oracle EBS
Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis – SC
2000 - 2007
Bacharelado em Sistemas de Informação.

Voluntariado e Cursos
Voluntário no Projeto Joule
Atuo como mentor, auxiliando na recolocação profissional através de consultoria de plano de carreira,
currículo, LinkedIn e preparação para entrevistas.
Adptworks
Certified Scrum Master
FGV Online
Liderança de equipes
PMTech
Capacitação em Gerenciamento de Projetos

