RODRIGO PAINES

Av. Polônia 255/1712
Porto Alegre/RS
+55 (51) 99804 8733
rodrigo.paines@hotmail.com
linkedin.com/in/paines/

QUALIFICAÇÃO
Gestão e execução de contratos e projetos no setor de tecnologia
para área pública e privada. Boas habilidades de negociação,
planejamento, precificação, retenção de contas, e apresentação
de propostas.
Boa experiência em Fábricas de Software, Consultorias para
criação e instrumentalização de Escritórios de Projetos, projetos
internacionais.
Gestão de equipes entre 25 a 35 pessoas. Budget ~R$ 5 Milhões.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
NT CONSULT
(03/2018 – atual) – Gerente Executivo de Contas
•
•
•
•
•
•
•

Gestor de Contratos para projetos da área pública
realizando o controle e a comunicação dos projetos
seguindo os requisitos de cada contrato.
Acompanhamento financeiro forecast dos projetos
(despesas x equipe x receita).
Controle de alocações das equipes, lideranças, arquitetos,
desenvolvedores e demais.
Controle dos SLA exigidos em contrato.
Negociação de novos contratos em clientes ativos,
aumento de receitas do contrato, manutenção de
relacionamento.
Projetos executados na tecnologia JAVA, IONIC e PHP.
Equipes entre 24 – 32 pessoas.

PRINCIPAIS RESULTADOS
Implantação do novo sistema de Arrecadação do Estado
do Tocantins.

CERTIFICAÇÕES
• PMP - Project
Management
Professional –
(PMI - Project
Management
Institute )
• PMI – ACP - Agile
Certified
Practitioner
• 74-343 - MSProject 2013 (Microsoft)
• CSM - Certified
Scrum Master
(Scrum Alliance)
• CSPO - Certified
Scrum Product
Owner (Scrum
Alliance)
• ASF – Agile Scrum
Foundation (Exin)
• ITIL V3 Foundation
(Exin)

Grupo LINX
(02/2017 – 03/2018) – Especialista
• Especialista na área de Engenharia Corporativa
responsável pela facilitação da utilização de processos de
gestão no desenvolvimento de software (Roadmap,
releases, entregas etc) e acompanhamento de KPI.
PRINCIPAIS RESULTADOS
Implantação de métodos ágeis nas fábricas de software;
Definição e desenho dos processos de gestão (ágeis e não
ágeis), gestão de mudanças e controle de indicadores;
Implantação de OLA entre equipes do suporte e dos
centros de desenvolvimento.

TRACE
(02/2014 – 02/2017) – Gerente de Projetos
•
•
•

Gerente de projetos responsável pela implantação da
ferramenta Trace (gestão de projetos e processos) para clientes
no Brasil;
Definição de processos de Gestão (projetos, financeiros e
planejamento);
Consultoria e Treinamento em Gestão de Projetos (Tradicionais
e ágeis).

PRINCIPAIS RESULTADOS
Implantação do escritório de projetos do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), Unimed NERS, Unimed Curitiba, Grupo
Linx e Metroll.

DBC Company
(11/2011 – 02/2014) – Gerente de Projetos
•
•

Gerente de Projetos responsável por projetos da fábrica de
software de projeto Business Intelligence e Web;
Equipes de 10 até 18 pessoas;

PRINCIPAIS RESULTADOS
Projetos para a Copa das confederações (cliente Coca-Cola
Brasil com acompanhamento da matriz em Atlanta-USA);
Nova central de cadastros do grupo Ability;
Novo BI Univates / Grupo Triunfo / Kepler Weber.

IDIOMAS
• Inglês –
Intermediário /
Avançado
• Espanhol - Básico

OUTRAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS
• Instrutor Curso de
MS Project
(Sisnema
Informática);
• Palestrante no III
ENASTIC – 2016 –
Belo Horizonte

FORMAÇÃO
•

Pós-Graduação
em Gestão de
Projetos – 2008
ESPM.

• Graduação em
Análise e
Desenvolvimento
de Software –
2006 ULBRA
Técnico em
Informática – 2003
Escola Alcides
Maya

