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Inovação, criação e desenvolvimento de produtos e serviços.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
*

Pós-Graduação em Gestão de Projetos, ESPM – 2013.

*

Mestrado em Ciência da Computação na área de Sistemas Embarcados, UFRGS – 2012.

*

Master in Complex Systems Engineering, Université de Lorraine (Nancy-Univ), França – 2009.

*

Formação Superior em Engenharia de Computação, FURG – 2007.

*

Formação Técnica em Eletrônica, CEFET/RS – 2001.

*

Idiomas: Inglês e Espanhol (fluência) e Francês (avançado).
CERTIFICAÇÕES
Project Management Professional (PMP®) – Project Management Institute (PMI).
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
Prática em gestão de projetos e programas para o desenvolvimento de produtos e serviços. Experiência em
gestão de equipes multidisciplinares e remotas, terceirização e gestão de fornecedores. Atuação completa no
ciclo de vida do produto: criação, desenvolvimento e colocação de novos produtos no mercado.
Experiência prática em diversas áreas relevantes para formação de produtos e serviços, garantindo amplo
domínio técnico para atuação no gerenciamento de projetos e recursos nas áreas de desenvolvimento de
hardware, firmware e software.
Experiência em gerenciamento de serviços de TI, especialmente na implementação de processos ITIL para
suporte das áreas de sistemas, infraestrutura e operações em projetos de implantação de novos produtos.
Domínio de metodologias/práticas ágeis, design de produto, processos, negócios e marketing.

QUALIFICAÇÕES PESSOAIS
- Profissional com sólida experiência: 18 anos atuando com desenvolvimento de produtos e serviços.
- Esforçado, criativo, empreendedor e apaixonado por inovação e tecnologia.
- Visão holística: habilidade para análise de mercado, financeira, negócio, marca, tecnológica e de usuário.
- Pontos fortes: Planejamento, liderança e facilidade de comunicação em todos os níveis.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
LA SALLE BUSINESS SCHOOL – 08/2014
*
*

Professor do MBA de Gerenciamento de Projetos
Professor das disciplinas de gerenciamento de escopo, tempo e riscos.
Desenvolvimento de conteúdo, condução de aulas, palestras e cursos na área.
CONFEDERAÇÃO SICREDI – 02/2014

*
*

Analista de PMO SR
Responsável pela manutenção da metodologia de projetos e portfólio da organização.
Portfólios do Planejamento Estratégico de TI 2016-2020, Gestão de Pessoas e Seguros e Consórcios.

*
*
*

Analista de Serviços de TI SR (02/2014 à 12/2016)
Desenvolvimento de processos ITIL para o gerenciamento de serviços de TI. Implantação e operação dos
processos de Coordenação do Desenho de Serviços e Planejamento e Suporte a Transição.
Gerenciamento de iniciativas estratégicas e controle de atividades junto aos projetos para garantir sucesso no
desenho e na transição de serviços para operação.
PERTO S/A – GRUPO DIGICON – 02/2011 à 01/2014

*
*
*

Coordenador de Projetos (01/2012 à 01/2014) / Líder de Projeto (08/2011 à 12/2011)
Gerente de Produto, gerenciando o portfólio de produtos de digitalização de imagens (scanners).
Projetos de engenharia, sistemas e marketing para desenvolvimento dos produtos da linha PertoScan.
Coordenação de equipe técnica multidisciplinar, com recursos das áreas mecânica, eletrônica (hardware),
software (firmware/software), equipe remota (terceiros) e gestão de fornecedores.

*
*

Engenheiro de Projetos Eletrônicos (02/2011 à 07/2011)
Líder técnico da linha de impressoras térmicas – PertoPrinter – (impressoras não-fiscal, fiscal e autenticadora).
Atividades técnicas: programação para microcontroladores, desenvolvimento de device drivers para Linux
embarcado (C/C++) e projeto de SoCs (System on Chip) para dispositivos lógico programáveis (FPGA).
T&T ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. – 05/2010 à 02/2011

*
*

Analista Programador Pleno
Desenvolvimento de firmware (C/C++) para dispositivos de Storage – projeto EVA (Enterprise Virtual Array).
Implementação de funcionalidades, rotinas de teste e correção de bugs; Equipe de projeto internacional.
LSE – LABORATÓRIO DE SISTEMAS EMBARCADOS – 03/2008 à 04/2010

*
*
*

Pesquisador – UFRGS
Desenvolvimento de uma ferramenta para geração automática de código fonte a partir de modelos UML de
sistemas embarcados de tempo-real – geração de código para as linguagens Java, C++ e VHDL.
Projeto e especificação de sistemas embarcados (modelos UML para estrutura e comportamento).
Desenvolvimento e validação de arquiteturas de hardware em lógica programável (FPGA).
CRAN – CENTRE DE RECHERCHE EN AUTOMATIQUE DE NANCY (FRANÇA) – 03/2009 à 09/2009

*
*

Pesquisador Visitante – Cooperação entre Laboratórios
Desenvolvimento de Smart Products (dispositivos inteligentes), baseados em FPGA, para sistemas de
manutenção e prognóstico: CM (Condition Monitor), HA (Health Assessment) e PR (Prognostics).
Projeto de uma válvula inteligente para fins de estudo de caso sobre manutenção preventiva na indústria.
NuMA – NÚCLEO DE MATEMÁTICA APLICADA (RIO GRANDE /RS) – 10/2003 à 01/2008

*
*

Bolsista – FURG – Laboratório de Robótica e Automação Industrial (NuMA)
Líder técnico (2 anos) de projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos.
Principais atividades: Gestão e desenvolvimento de produto, desenvolvimento de interfaces eletrônicas para
instrumentação e controle, drivers para controle de dispositivos, programação para microcontroladores e
microprocessadores, desenvolvimento baseado em lógica programável (FPGA).

ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO
*
*
*
*
*
*
*

Processos Criativos – Perestroika – Dez/2016.
Design Thinking: Empatia em Projetos – Crialab / PMI-RS – Set/2015
Otimizando o Fluxo; melhorias do processo para equipes de alto desemp. – Paulo Caroli / PMI-RS – Set/2014.
Administração do Tempo, Liderança de Equipes e Delegação – PowerSelf – Abr/2014.
Inteligência Emocional – Elisete Pagano / PMI-RS – 2013.
Liderança Situacional e de Resultados – Allcon – 2013.
Design Estratégico – ESPM – 2012.

VOLUNTARIADO / EMPREENDEDORISMO
*
*
*

Voluntariado PMI-RS – Organização de eventos – (desde) 2012.
AIESEC, Júnior Achievement, Brasil Empreendedor, Jovens Empreendedores.
Proprietário da Empresa Céu Bar e Arte (facebook.com/ceubarearte).

