
 

 

 

 

 

 

CV Resumido  

Rodrigo Paines 
 

 

• Gestão e execução de contratos e projetos no setor de tecnologia. 

• Gestor de Fábrica de Software, execução de contratos em modelos de 

Pontos de Função, Use Case Points e horas técnicas. 

• Consultorias para criação e instrumentalização de Escritórios de Projetos. 

Treinamentos, coaching gestão, acompanhamento do planejamento e 

execução.  

• Transformação de empresas de software para o modelo ágil. 

• Gestão de equipes de até 35 pessoas. Coaching, negociação salarial, 

retenção de talentos, acompanhamento de trabalhos homeoffice, gestão 

de conflitos, avaliação de desempenho e feedbacks. 

• Gestão de projetos internacionais para empresas americanas, contato 

com equipe distribuída e execução de projetos com forte restrição de 

tempo. 

• Gestão de projetos na área bancária para inovação da em plataforma de 

investimentos, em conjunto com HP e Unibanco (Itaú). 

• Forte construção (e reconstrução) de relacionamentos positivos com 

clientes e fornecedores. 

• Boas habilidades de negociação, planejamento, precificação, retenção de 

contas, e apresentação de propostas. 

• Gestão de projetos de e-commerce (prêmio salão ARP 2009 melhor e-

commerce). 

• Gestão de projetos transacionais com (e sem ) migração de plataformas 

legadas. Tecnologias Java, .NET, Node e php.  

• Gestão de projetos de Business intelligence. Tecnologias: Microstrategy, 

Qlikview, Oracle e Cognos. 

• Consultoria para novo E-commerce do Grupo Sonae Portugal em parceria 

com a Microsoft Portugal. 

 

FORMAÇÃO 

• Pós-Graduação em Gestão de Projetos – 2008 ESPM. 

• Graduação em Análise e Desenvolvimento de Software – 2006 ULBRA  

CERTIFICAÇÕES 



 

 

 

 

• PMP - Project Management Professional – (PMI - Project Management 

Institute ) 

• PMI – ACP - Agile Certified Practitioner 

• ITIL V3 Foundation (Exin) 

• 74-343 - MS-Project 2013 - (Microsoft) 

• CSM - Certified Scrum Master (Scrum Alliance) 

• CSPO - Certified Scrum Product Owner (Scrum Alliance) 

• ASF – Agile Scrum Foundation (Exin) 

IDIOMAS 

Inglês – Intermediário / Avançado 

Espanhol -Básico 

 

 
 

 


