DANIEL DE FREITAS LORETO, PMP
Brasileiro, Casado, sem filhos.
Rua Império, 245 - Liberdade – Esteio – RS
Fone: (51) 99839-3451 (Celular) - e-mail: dfloreto@gmail.com
Linkedin: https://br.linkedin.com/in/daniel-loreto-pmp-73175734
facebook: www.facebook.com/DanielfLoreto
Twitter: twitter.com/dflloreto
OBJETIVO

Gestor de Projetos
SÍNTESE
Profissional em busca de recolocação, possuo mais de 10 (Dez) anos de experiência otimizando recursos em projetos
de Tecnologia da Informação, junto às áreas de negócios das organizações, com foco em resultados, estando em
constante reciclagem visando atender às crescentes necessidades de mudanças e inovações do mercado.

FORMAÇÃO
Pós MBA em Gerenciamento Avançado de Projetos – FGV/Decision RS (2013)
Pós em Gestão e Governança em TI (2011)
Pós em Gestão e Planejamento Empresarial (2010)
Graduado em Gestão de Marketing (2008) – ULBRA/RS
Ciências da Computação (2000-2004) – Unisinos (Incompleto)
Certificação (PMP-Project Management Professional/2011) pelo Instituto de Gerenciamento de Projeto (PMI/RS)
Técnico em processamento de dados (1993)
Língua estrangeira em Inglês e Espanhol a nível Intermediário

CURSOS COMPLEMENTARES
Desenvolvimento de Liderança - Comunicação Generativa _____________________________ (Escola Livre-12/2016)
PMDOME (Ricardo Vargas e Jose Finocchio) ___________________________________________ (PMIRS-09/2015)
Pratictioner em Programação Neurolínguistica ______________________________________ (Escola Livre-04/2015)
Certificação Black Belt – Seis Sigma ______________________________________________ (Flemming-10/2013)
Inteligência Emocional para Projetos __________________________________________________ (PMIRS-09/2011)
Gestão Pública de Projetos, Programas e Portfólio ______________________________________ (PMIRS-09/2011)
Project Server (EPM) Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio ___________________ (Alfamidia-08/2011)
Metodos Ágeis com Scrum _______________________________________________________ (PMTECH-04/2011)
Preparatório Certificação PMP_____________________________________________________ (PMTECH-11/2010)
Gestão de Portfólio _______________________________________________________________ (PMIRS-09/2010
Gerenciamento de Programas ______________________________________________________ (PMIRS-09/2010)
Desenvolvimento de Líderes de Projeto _____________________________________________ (Alfamidia-01/2010)
Business Intelligence (BI) ________________________________________________________ (Unisinos - 08/2004)
Balanced Scoreadcard (BSC) _____________________________________________________ (Unisinos - 10/2004)

ADICIONAIS
PALESTRAS REALIZADAS
Semana Uniasselvi Novo Hamburgo - Academica Palestra - Gerenciamento de Projetos - 04/2017
Semana Uniasselvi Porto Alegre - Academica Palestra - Apresentando o Gerenciamento de Projetos 05/2016

ARTIGOS ESCRITOS:
2013 - Decision FGV - Avanço do Gerenciamento de Projetos e PMO - Estudo de Caso de Uma Empresa Pública
2011 - ULBRA - Níveis de Maturidade em PMO-TI

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Prefeitura Municipal de Guaíba
Gestor de Implantação Sistemas – (06/06/2017 a 09/03/2018 – GIESP – Sistema de Saúde SISS-Online)







Coordenação do escopo de implantação com mais de 90 usuários em sistema e infraestrutura para projeto
de automatização das unidades de saúde.
Gestão de Pendencias, Incidentes de desenvolvimento e infraestrutura.
Elaboração de Status Report procurando atender aos indicadores de governança do projeto.
Gerenciamento de equipe de analistas de implantação e técnicos de infraestrutura com balanceamento de
recursos, condução de reuniões de alinhamento com a equipe.
Gestão do tempo e do valor agregado com MSProject 2013.
Realização do faturamento h/h da equipe de consultores de implantação através de termo de aceite de
entregas com bases em edital de licitado.

SONDA IT – (01/09/2015 a 22/09/2016) – (Cliente: CEEE – Projeto de Implantação SAP ECC 6.0)
Analista Funcional SAP – Líder de Projeto








Coordenação no planejamento da gestão do escopo através da ferramenta de SOLMAN.
Gestão de Issues e Incidentes.
Elaboração de Status Report procurando atender aos indicadores de governança do projeto.
Gerenciamento da equipe de consultores funcionais com alocação balanceamento de recursos e condução
de reuniões de alinhamento com a equipe.
Elaboração de Plano de Ação para retomada dos objetivos do projeto.
Gestão do tempo através de cronograma utilizando a Ferramenta Primavera.
Realização do faturamento h/h da equipe de consultores através de termo de aceite de entregas.

IOS - INFORMÁTICA ORGANIZAÇÕES E SISTEMAS – (01/02/2010 a 03/11/2014) – (Cliente:Infraero)
Líder de Escritório de Projetos – Especialista em Sistemas A





Participação na estruturação e desenvolvimento da operação do setor Escritório de Projetos dentro da área
de planejamento e gestão regional com a definição de serviços de PMO;
Preparar, treinar e desenvolver Líderes Projeto, gerentes de projetos e gerente de empreendimentos na
metodologia interna de Gerenciamento Projetos;
Buscar e manter melhores práticas de gerenciamento de projetos para aprimorar os diversos métodos
aplicados na empresa;
Propor e desenvolver indicadores para medir a performance de projetos, programas e portfólio;











Realizar gestão de mudança através da metodologia de gerenciamento de projetos aplicando nos
departamentos e disseminando a cultura;
Executar diagnósticos de maturidade de gerenciamento de projetos para desenvolver projetos de melhoria
continua;
Apoiar na elaboração e no desdobramento do planejamento estratégico 2012-2016;
Conduzir reuniões de projetos para definição de escopo, cronograma e recursos;
Implantar soluções automatizadas de gestão de projetos dentro do conceito integrado de gerenciamento de
projetos;
Gerenciar demandas de investimento em projetos, programas em um portfólio com mais de 500
componentes com um orçamento anual acima de 300milhões reais;
Elaboração e apresentação de dashboards de projetos para acompanhamento de projetos, programas e
portfólio;
Mapear, arquitetar, modelar, desenhar e implantar processos utilizando técnicas de BPM;
Monitoramento de projetos por meio do gerenciamento de GVA (Gerenciamento do Valor Agregado).

Líder de Projeto de TI
Responsável pelas questões do Escritório de Projetos Departamento de TI; Agilizar setor de Atendimento ao cliente
a infraestrutura de telemática; Levantamento de requisitos com a finalidade de mapeamento de processos para
automatização; Gerenciar a alocação de recursos humanos e equipamentos em projetos; Elaborar escopo,
cronograma e custo; Planejar e controlar as aquisições de projetos; Garantir a aplicação das metodologias de
gerenciamento de projeto por toda a regional; Conduzir reuniões de projetos e auxiliar nas reuniões de gestão;
Negociar com fornecedores de treinamentos e aquisições de serviços; Elaborar Termos de Referência para licitar
contratação de equipamentos e serviços de TI; Estudar e implantar ferramentas tecnológicas para o setor de TI;
Realizar o gerenciamento de Projetos dos projetos de TI; Preparar, desenvolver e organizar indicadores de
desempenho e resultado de TI tanto de projetos quanto operacionais.

TLD - Teledata Conectividade do Brasil - 12/08 à 01/10 – (Matriz – Curitiba – PR)
Gerente Regional de Operações








Representar em todas questões que envolvesse a filial da empresa em todo o estado do RS, incluindo
jurídica, eventos ou necessidade que por ventura viessem a ocorrer.
Gerenciar e negociar questões contratuais com os principais gerentes dos contratos da Caixa Econômica
Federal, Tec-Ban, Infraero Regional Sul e FIERGS.
Contratar profissionais para atender as demandas dos contratos.
Negociar com fornecedores de suprimentos de informática a compra e entrega.
Gerir as despesas de operações da filial.
Elaborar proposta de prestação de serviços para demandas não previstas em contratos.
Gerenciar projetos de clientes e de melhoria da empresa.

Coordenador de TI:


Gerenciar contrato de TI para a empresa-cliente; Coordenar equipe; Auxiliar na gestão técnica do setor de
TI; Gerir indicadores de performance e resultado da equipe; Desenvolver e elaborar propostas de serviços
de TI; Planejar e elaborar treinamento para equipe de TI. Liderar a profissionalização dos serviços de TI,
implantando os principais frameworks de governança. Estruturação inicial do Gerenciamento de Projetos na
empresa.

Daniel de Freitas Loreto.

