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PAULO RENATO ÁVILA (35 anos, casado, CNH AB)
RESUMO Gerente de projetos há mais de 8 anos com experiência em áreas técnicas e
administrativas. Líder de equipe multidisciplinar com participação em
projetos de médio e grande porte de diferentes clientes e mercados. Gestor
de feiras e eventos nacionais e internacionais e participante em delegações.
Entusiasta de tecnologia e estratégia de negócios.

IDIOMAS Inglês – avançado
Espanhol – intermediário
Italiano – Básico

EXPERIÊNCIAS GERENTE DE PROJETOS – GAIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
novembro 2010 – o momento
Principais atividades:
• Gestão de equipe multidisciplinar baseando-se nas boas práticas
apresentadas pelo PMBOK, com ênfase na gestão hibrida;
• Suporte à direção no desdobramento estratégico para criação e escolha
do portfólio de projetos e de produtos;
• Negociação de projetos, planificando as informações e envolvendo a
empresa em busca da melhor solução para o cliente;
• Realização de feiras e eventos, participando na gestão de todos os
processos envolvidos;
• Desenvolvimento de fornecedores;
• Captação de novos negócios e clientes;
• Análise de indicadores dos projetos com realização das devidas ações e
documentação dos dados.
Principais resultados:
• Aumento de novos clientes através da criação de produtos, serviços e
soluções especiais. Impactando no aumento da receita líquida, crescimento
da empresa e expansão para novos mercados;
• Criação de equipe de projetos multidisciplinar;
• Melhoria no tempo e qualidade dos lançamentos de novos produtos, com
aplicação de metodologia hibrida;
• Protagonista na projeção internacional da empresa.
DESENHISTA INDUSTRIAL – GAIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
maio 2003 – novembro 2010
Principais atividades:
• Desenvolvimento de produtos;
• Desenhos e detalhamentos com ferramentas CAD (Autodesk Autocad,
Inventor, 3d Max);

• Criação de aplicativos para melhorar o processo de desenhos dos
produtos customizados (Autolisp, Visual Basic, SQL);
• Desenho e aplicação de linhas de produção.
COFUNDADOR – ESTÚDIO ARQUIMEDES
Janeiro 2015 – dezembro 2016
Principais atividades:
• Elaboração do plano de negócios;
• Estratégias para captação de recursos;
• PM Canvas;
• Criação e elaboração de produtos;
• Desenvolvimento de fornecedores;
• Gestão de feiras e eventos.
ESTAGIÁRIO DE TI – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
(UFRGS)
março 2002 – maio 2003
Principais atividades:
• Auxílio em TI na Escola de Pós-graduação em Administração da UFRGS;
• Auxílio no início das plataformas de EAD no curso de Gestão Pública.
ESTAGIÁRIO DE PROJETOS – RMC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM
ENGENHARIA
março 2002 – maio 2003
Principais atividades:
• Desenvolvimento de desenhos técnicos de tubulações em ferramenta
CAD (Autocad);
• Programação Visual Lisp, para automatização de desenhos em 3d.

PRINCIPAIS MOVIMENTADOR PARA MONITORES NO ESTÚDIO JORNAL HOJE E JORNAL
PROJETOS DA GLOBO
Cliente: Rede Globo de Comunicação - SP
Principais atividades:
• Participação ativa na criação do conceito, desenvolvimento, fabricação e
aplicação;
• Gestão de escopo, stakeholders, comunicação, riscos, recursos, equipe e
aquisições;
• Documentação das lições aprendidas;
• Gestão de treinamentos para uso e manutenção do produto.
ELEVADOR DE MONITORES PARA ESTÚDIO RJ E SP TV
Cliente: Rede Globo de Comunicação - SP
Principais atividades:
• Participação ativa na criação do conceito, desenvolvimento, fabricação e
aplicação;
• Gestão de escopo, stakeholders, comunicação, riscos, recursos, equipe e
aquisições;
• Documentação das lições aprendidas;
• Gestão de treinamentos para uso e manutenção do produto.

MECANISMO DE MOVIMENTO MOTORIZADO PARA PORTAS DE MÓVEIS
Cliente: Grupo Herval
Principais atividades:
• Captação de novo negócio;
• Participação ativa na criação do conceito, desenvolvimento, fabricação e
aplicação;
• Gestão de escopo, stakeholders, comunicação, recursos e aquisições;
• Documentação das lições aprendidas.
FEIRAS E EVENTOS
Cliente: Interno
Principais atividades:
• Participação ativa no desenvolvimento, fabricação, aplicação e
atendimento;
• Gestão de stakeholders, comunicação, recursos, equipe e aquisições;
• Captação de novos negócios e cliente;
• Documentação das lições aprendidas.

FORMAÇÃO UFRGS – MBA GESTÃO DE PROJETOS
março 2018 – dezembro 2019 (em andamento)
UNIRITTER – BACHAREL EM DESIGN DE PRODUTO
2007 – 2011
UFRGS – ENGENHARIA METALÚRGICA
2002 – 2006
ESCOLA TÉCNICA PAROBÉ – TÉCNICO MECÂNICO
1998 – 2000

REFERÊNCIAS Referências pessoais/profissionais, serão fornecidas conforme solicitação.

