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Experiência Profissional
Consultor em Processos Ágeis – Neurobox (mai/2009 - )
- Tenho apoiado empresas a melhorar seus processos de desenvolvimento de software através de
treinamentos, coaching e apoio técnico durante o período de transição para modelos ágeis,
como Scrum e Programação Extrema e Desenvolvimento Lean.

Gerente de Tecnologia – Ikwa (fev/2007 – nov/2008)
- O CEO e eu criamos a empresa do início, de forma que pude participar das diferentes etapas do
seu crescimento. Durante esse período, conduzi a montagem de equipes, a definição de
processos e o planejamento de recursos, exercendo a liderança das operações de TI,
participando da estratégia da empresa e mantendo um estreito relacionamento com os
investidores.
- Sob minha responsabilidade estavam a equipe de TI, a operação de uma rede social online
composta por milhares de usuários e toda a infra-estrutura de tecnologia da empresa
(www.ikwa.com.br). Todas as atividades seguiram princípios ágeis, baseados em Scrum, XP e
Lean.

Líder de Projetos – PR&A Financial Products (jan/2006 – fev/2007)
- Liderei a adoção de novas tecnologias e a conduzi mudanças efetivas nos processos internos
com a adoção de Scrum e XP que proporcionaram melhorias significativas na qualidade dos
softwares produzidos e no modo como os requisitos dos clientes eram identificados e atendidos.
- Exerci a gerência e a liderança técnica da equipe durante a criação de um grande software para
análises de investimentos no mercado financeiro.

Coach / Desenvolvedor – Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (jan/2005 – jan/2006 )
- Como consultor, junto com uma equipe altamente qualificada, pude apoiar e orientar a melhoria
dos processos do departamento de tecnologia, oferecendo suporte para as decisões técnicas e
operacionais do dia-a-dia.

Desenvolvedor de Sistemas – Votorantim Asset Management (2004)
- Trabalhando em uma pequena equipe, construímos e mantivemos um sofisticado sistema de
simulações de investimento usado principalmente pela mesa gestora de ativos.

Principais Habilidades Técnicas
Larga experiência com: Frameworks Java, Extreme Programming, Scrum, modelagem OO,
bancos de dados relacionais e desenvolvimento web.

Formação
Mestrado em Engenharia de Software (mar/2004 - mar/2008)
Universidade de São Paulo – USP
Dissertação: Experiências com Desenvolvimento Ágil
Bacharelado em Ciência da Computação (fev/2000 - dez/2003)
Universidade de São Paulo – USP

Idiomas
Inglês: avançado!
Francês: básico-intermediário

Outros Projetos Relevantes
Agile Brazil - coorganizador na maior conferência brasileira sobre engenharia de software. Em
2010 a Agile Brazil reuniu cerca de 800 participantes de todo o Brasil.
Encontro Ágil – criador e coordenador de um evento para a comunidade brasileira de tecnologia
que recebe anualmente cerca de 200 participantes e conta com convidados de destaque
internacional neste segmento (www.encontroagil.com.br).
AgilCoop – cofundador da primeira cooperativa brasileira para desenvolvimento ágil de software
em 2005. A AgilCoop oferece consultorias para empresas e promove seminários, palestras e
cursos sobre desenvolvimento de software (www.agilcoop.org.br).
Palestras - cursos e palestras sobre métodos ágeis ministrados ao redor do Brasil em eventos e
em importantes universidades, como USP, USP-São Carlos, FATEC, entre outras.
Centro Acadêmico - diretor do centro acadêmico do IME-USP durante o período de graduação.
Responsável pela realização de eventos dentro da universidade voltados para os alunos.
Outros cursos recentes
Intercâmbio na Inglaterra (Oxford e Cambridge) fev-abr/2009
Mini-curso: Release It (QCon London 2009)
Instrutor: Michael Nygard
Mini-curso: Strategies of Influence (QCon London 2009)
Instrutor: Linda Rising
ScrumMaster Certification (2007)
Instrutor: Boris Glober

