BRUNO GRANGÊ
www.grange.com.br - bruno@grange.com.br - +55-19-99294-3845 - +1-260-5GRANGE (472643)

OBJETIVO
Atuar na área de TI, preferencialmente como Gerente de projetos, Scrum Master ou Especialista/líder técnico.

EDUCAÇÃO
 Pós-graduado em Gestão Estratégica de Empresas pela UNICAMP - Instituto de Economia em 2014.
 Certificado em Gerência de Projetos pelo NSI - Northern Sydney Institute na Austrália em 2011; e também pela
UNICAMP em 2014. Processo para obtenção da certificação PMP em progresso.
 Bacharel em Ciências da Computação pelo IMB - Universidade Metodista do Rio de Janeiro em 2003.

QUALIFICAÇÃO
 Profissional com quinze anos de experiência na indústria de TI, com atuação em gerência de projetos, liderança de
equipes técnicas, pré-vendas, análise de negócios e implantação de sistemas corporativos.
 Exerceu diversas atividades de gestão de projetos seguindo práticas do PMI, ITIL e Agile, que incluem: controle de
demandas, negociação de cronogramas iterativos, definição de escopo e análise de viabilidade; assegurando o
cumprimento dos prazos, custos e qualidade requeridos pelos clientes.
 Conhecimentos profundos de desenvolvimento e infraestrutura com software SOA, Mobile, Web e OpenSource.

IDIOMAS
 Fluente em língua Inglesa - Residente permanente da Austrália (residiu e trabalhou em Sidney de 2010 a 2012);
certificado IELTS com nota 7/9, completou o curso de 13 semestres no CCAA (de 1991 a 2000).
 Avançado em língua Espanhola - estudou na escola COINED em Buenos Aires, Argentina (2009).

CERTIFICAÇÕES











IBM Certified IT Specialist
Scrum.org Certified Professional Scrum Master (PSMI)
ITIL Foundation Certificate in IT Service Management v3
IBM Certified Solution Designer - Rational Unified Process (RUP) v7.0
IBM Certified Specialist - Rational Team Concert v3
IBM Certified Associate - Services Oriented Architecture (SOA)
IBM Certified Associate Developer - Collaborative Solutions
IBM Certified Database Associate - DB2 UDB v8.1
IBM Certified Advanced Instructor - Notes/Domino 8, 7, 6.5
IBM Certified Advanced Application Developer and Associate System Administrator - Notes 8, 7, 6.5

PUBLICAÇÕES
 Best Practices for Building Web Applications for Domino 8, livro/wiki publicado por IBM Redbooks.

VOLUNTARIADO
Voluntário para a ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais), da ONG The Street Store; e
dos Jogos Olimpícos e Paralímpicos Rio 2016 na área de Protocolos Internacionais.
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EXPERIÊNCIA
 HITSS (CAMPINAS, BRASIL)
- Empresa de TI do grupo América Movil, com forte conexão com parceiras como Claro, NET e Embratel.
Atividades: Desenvolvimento de aplicações, liderança técnica (desde 02/2016).
Visitas a clientes para coleta de requisitos, incluindo NET e Petrópolis; Elaboração de propostas técnicas e comerciais para
clientes; Gestão da reorganização dos servidores de aplicação e outras iniciativas DevOps; Liderança interina da equipe técnica
da fábrica de software; Desenvolvimento de software SOA e apps para dispositivos móveis; Design de gateway de APIs;
Participação em treinamentos corporativos Oracle; Co-criação e gestão de um sistema de intranet social; Criação de um grupo
livre de estudos de língua inglesa; Gerência de projetos de algumas demandas internas.
 IBM (CAMPINAS, BRASIL)
- Maior empresa de hardware, software e serviços do mundo, e maior empresa de tecnologia do Brasil.
Atividades: Arquitetura, liderança técnica, gerência de projetos, análise de negócios (de 06/2004 a 01/2016).
Atuação na gestão de projetos, arquitetura de sistemas, liderança técnica, desenvolvimento e manutenção de diversos
projetos, incluindo: SiteServ, Lease Management Information System, Worldwide Building Database, Badge Requests, Opportunity Approval
Tracking, DealWorkflow, Announcement Information Tool, IBM Club, Market Intelligence; bluemine, entre outros. Gerenciamento de uma
conta interna com cerca de setenta funcionários, conduzindo reuniões regulares e garantindo a aderência a processos da área.
Suporte aos times de soluções e vendas. Liderança da governança de inovação do time de groupware. Coordenação da
comunidade técnica IBM Collaboration. Atuação como embaixador acadêmico para recrutamento de estudantes em
universidades. Mentorização de profissionais em IBM Software e na certificação IT Specialist. Palestrante em seminários para
comunidades técnicas. Condução de reuniões de projeto e demos com clientes e executivos. Controle de reuso de
componentes (IRAM), e de outsourcing externo (GeNO Liquid). Liderança das atividades relacionadas a adoção de práticas
Agile e Scrum e a gestão do ciclo de vida de software, incluindo: definição de processos, controle de código, defeitos e builds
usando RTC. Evangelista do uso de software social de colaboração, especialmente Connections.
 ISW (SIDNEY, AUSTRÁLIA)
- Premiada empresa de TI australiana de forte atuação na Ásia/Pacífico.
Atividades: Liderança técnica, gerência de projetos, pré-vendas, consultoria (de 11/2010 a 05/2012).
Gestão de um diversificado portfólio de projetos para diversos clientes, incluindo: 3M, Cochlear, Rio Tinto, Landmark,
Centennial Coal, governo do estado de Queensland, GHD e outros. Viagens regulares a negócios para clientes de diversas
cidades da Austrália, incluindo: Sidney, Melbourne, Brisbane, Hobart e Newcastle. Execução de atividades de pré-vendas e
suporte a equipe comercial. Participação de eventos e STEWs da IBM em uma série de tecnologias, incluindo: Lombardi BPM,
Websphere Portal 7 e Lotus Mashups. Gestão de relacionamento com clientes de diversas contas, e apresentação de resultados
a diretoria. Contato direto com times técnicos e de vendas de IBM Software. Participação ativa no design de várias aplicações,
incluindo sistemas de Workflow e e-commerce. Criação de roadmaps de implantação de novas tecnologias. Atividades de
gerenciamento de problemas e Service Desk. Atuação nas áreas de análise, desenvolvimento, implantação, suporte e
acompanhamento de projetos e sistemas, assegurando a conformidade e continuidade de negócios.
 CYBERLYNXX (RIO DE JANEIRO, BRASIL)
- IBM Premier Business Partner prestadora de serviços e soluções IBM software e hardware.
Atividades: Desenvolvimento, administração, treinamento, consultoria (de 10/2002 a 01/2004).
Gestão do ciclo de vida e desenvolvimento de aplicações para empresas como Coca-Cola, Petrobras, Embratel, Shell,
Fundação Roberto Marinho, Oi, Confederação Nacional das Indústrias, AXA Seguros, entre outras. Condução de
treinamentos internos para equipes técnicas. Levantamentos de requisitos junto a clientes. Participação ativa no
desenvolvimento do Projexx, um premiado software para gerência de projetos.

OUTRAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
SONDA PROCWORK, Consultor (dois anos); WJ INFORMÁTICA, Analista de sistemas (três meses); UNIVERSIDADE
METODISTA DO RIO, Professor de informática (três meses); HOSTNET INTERNET, Analista de suporte (três meses); FMC
TECHNOLOGIES Técnico de informática (um ano), RIOLUZ, Estagiário (seis meses).

Currículo de Bruno Grangê - Página 2 de 2

