
Currículo de Bruno Grangê - Página 1 de 3 
 
 
 

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 Engenharia de Sistemas, Arquiteto ou Líder técnico.  

EDUCAÇÃO 

 Cursando Pós-graduação em Arquitetura de Software distribuído na PUC Minas (desde 2022). 
 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.  
 Bacharel em Ciências da Computação pela Metodista do Rio de Janeiro em 2003.  

QUALIFICAÇÃO 

 Profissional com vinte anos de experiência na indústria de TI, com atuação em desenvolvimento de aplicações, 
liderança de equipes técnicas, análise de negócios, pré-vendas e gerência de projetos.  

 Conhecimentos profundos de desenvolvimento e infraestrutura de APIs, Microsserviços, Java, DBs, Mobile e Web.  
 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.  

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 

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), de eventos da ONG Street 
Store; e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 na área de protocolos internacionais.  
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HABILIDADES TÉCNICAS 

- AppDev: desenvolvi sistemas com Java utilizando frameworks relacionados, incluindo Spring Boot (Web, Core, Data, 
Security, Actuator, Batch, Cloud, Netflix), Log4J2, JPA, Hibernate, JUnit, Mockito, Maven e Gradle;  criei microsserviços e 
APIs REST; desenhei interfaces de APIs com Oracle API Gateway; experiência com codificação e consumo de Web Services, 
incluindo contratos Swagger e WSDL; usei Stoplight e Swagger UI para desenho e documentação de APIs; integrei sistemas 
legados com ERP, CRM e BI; escrevi requisições e comandos SQL complexos, incluindo stored procedures, functions, views 
e triggers; escrevi programas com IntelliJ, Eclipse, Visual Studio Code, etc; removi vulnerabilidades em bibliotecas externas 
com Snyk; analisei logs no Splunk e New Relic; gerei relatórios com Crystal Reports e Cognos; implementei automações de 
processos por robotização com Selenium e UIPath; desenvolvi aplicações básicas para Android, experiência com banco de 
dados relacionais como DB2, MySQL, Oracle e SQL Server; usei bases de dados No-SQL como MongoDB; conhecimento 
básico de SAP; escrevi artefatos XML/XSLT e variantes; traduzi e internacionalizei aplicações globais; usei repositórios Git 
(GitHub, GitLab, BitBucket) e SVN para gestão de código; garanti qualidade e segurança no código com Sonarqube e 
SonarCloud; criei script de teste ponta-a-ponta com Cypress; desenhei testes de componentes BDD com Cucumber; rodei 
testes de carga com Locust; geri configuração SCM com Optimizely; uso básico da linguagem Kotlin; usei sistemas de 
mensageria e transmissão de eventos para computação assíncrona como Kafka e RabbitMQ; interconectei sistemas 
corporativos com SOA usando Oracle Service Bus.  

 
- Web: desenvolvi aplicações com NodeJS, PHP, .NET e JSP; liderei o desenvolvimento de apps web sofisticadas; bons 

conhecimentos de JavaScript e HTML 5 interativo; usei as capacidades de AJAX e JSON para uso em Websites usando o 
modelo MVC; usei bibliotecas como jQuery e Dojo; desenhei Apps usando frameworks JavaScript, incluindo Angular e React; 
conhecimentos de APIs; conhecimentos de modelos como Material Design e Bootstrap; escrevi folhas de estilo CSS; vivência 
com SEO; alcancei alta experiência com portais CMS WordPress e Joomla; entreguei Websites de e-commerce usando 
Magento e Prestashop; implementei soluções open source usando: fórum PHPbb, phpMyAdmin administrator, integrei 
ferramentas sociais, incluindo: OpenSocial, Facebook, Twitter; chequei segurança e acessibilidade usando ferramentas como 
Rational AppScan; aderi e revi padrões W3C; usei as capacidades da URL e métodos HTTP; experiência com autenticação e 
gerência de sessões com JWT e cookies; desenvolvi aplicações estado-da-arte web para Domino com XPages; integrei e 
customizei ambientes SharePoint e Connections.  

 
- Design: apliquei princípios do Scrum quando trabalhei como Scrum Master em diversos projetos; gerenciei ciclos de vida 

de aplicações; segui princípios PMI para liderar projetos, incluindo gestão de integração, escopo, tempo, custo, qualidade, RH, 
comunicação, risco e aquisição; desenhei arquitetura de software; usei a metodologia de desenvolvimento Agile; utilizei os 
Processos Rational; desenhei e analisei diagramas UML com produtos como Enterprise Architect e Lucid; usei softwares 
como Jira, Confluence, Rational Team Concert, Project e Trello para gestão; escrevi documentos técnicos; criei diagramas de 
bancos de dados relacionais; implementei automação de testes; gerenciei a utilização de componentes de reuso;  

 
- SysAdmin: gerenciais ambientes e recursos na Amazon AWS, Microsoft Azure; Heroku, Google Cloud, Mongo Atlas, 

Cloudamqp e Confluent; suportei pipelines de integração e entregas contínua com ferramentas DevOps (CI/CD); usei Azure 
DevOps, Jenkins e Git Hub Actions para pipelines e automação; conhecimentos de Apache httpd, Oracle WebLogic, IBM 
Websphere Application Server, Apache TomCat e JBoss; criei ambientes virtuais e containers com Docker, Kubernetes, Argo 
CD, Istio, Helm chart templates; Xen Server,  VMWare e VirtualBox; usei Istio para conectar, proteger e observar serviços; 
administrei servidores Windows e Unix* (incluindo distros de Linux e IBM AIX); boas noções de programas como clientes 
SSH, FTP e editores (como puTTY, Filezilla, VI); trabalhei em ambientes de grandes datacenters; escrevi e executei scripts 
shell; defini ambientes LAMP; conheci conceitos de redes TCP/IP, incluindo: firewalls, DNS, VPN, DHCP, entre outros; 
configurei roteadores, NAS e redes sem fio; ofereci suporte níveis 2 e 3.  
 

EXPERIÊNCIA 

 AB INBEV (CAMPINAS, BRASIL)  
- Maior cervejaria do mundo, atuando na plataforma BEES da Ambev Global Tech.   
Atividades: Coordenação de engenharia, desenvolvimento de aplicações (desde 10/2020).  
Coordenação de um time de desenvolvimento back-end para o BEES, um dos maiores aplicativos de e-commerce do 

mundo. Responsável por liderar diversos microserviços da suíte de Identidade Digital, incluindo: Accounts, Credit, Fulfillment, 
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Vendor, Metadata, Delivery windows (anteriormente da suíte de Pedidos, incluindo: Invoices, Order Transparency, Order Notifications). 
Adesão aos SLAs dos microsserviços. Gestão do plano de aprendizado e da carreira da equipe técnica. Projeto de melhorias de 
desempenho e ajuste fino. Integração de microsserviços a ERPs, message brokers e bancos de dados. Organização de 
brainstorms entre as equipes de back-end e front-end. Execução de entrevistas e recrutamento de pessoas. Cumprimento dos 
contratos e requisitos de segurança. Estabelecimento de padrões de alta qualidade usando testes unitários, de componente, 
contraos, E2E e carga em nível de pipeline. Condução de reuniões de feedback individuais regularmente. Gestão de 
consultores terceirizados. Uso de ferramentas de CI/CD de vanguarda na nuvem. Desenho de software com o arquiteto da 
equipe. Planejamento de escalabilidade elástica sob demanda de ambientes. Gerenciamento de SCM. Projeto de APIs e outras 
documentações. Suporte com tarefas de gerenciamento de projeto. Organização de refinamentos técnicos. Gestão do 
timesheet e planos de férias. Organização de testes integrados e de aceitação de usuário com stakeholders globais. Participação 
em discussões complexas sobre arquitetura e melhorias da plataforma. Suporte em implantações fora do turno de trabalho.  

 ZUP (CAMPINAS, BRASIL)  
- Empresa de transformação digital e inovação do grupo Itaú, com foco em desenvolvimento de aplicações.  
Atividades: Desenvolvimento de aplicações (de 03/2020 a 10/2020).  
Desenvolvimento back-end para o banco Itaú, na squad da Home e Menus. Distribuição de funcionalidades para o Super 

APP Android e IOS. Suporte na gestão do time, cronogramas e entregas. Coleta de informações e interface com clientes, para 
estimativas e resolução de problemas. Análise e desenho de soluções internas ou legais, como circulares do BACEN.  

 GLOBAL HITSS (CAMPINAS, BRASIL)  
- Empresa de TI do grupo America Movil, detentora das marcas Claro Brasil, NET e Embratel.  
Atividades: Desenvolvimento de aplicações, gerência de projetos, liderança técnica (de 02/2016 a 03/2020).  
Desenvolvimento de aplicações Web, integrações e micro-serviços e APPs mobile. Criação de soluções usando Java e 

várias linguagens e frameworks de mercado. Design de gateway de APIs. Desenvolvimento de apps RPAs (robotização de 
processos por automação). Integração de ERPs, CRMs e sistemas legados através de soluções com APIs e WebServices. 
Participação em treinamentos corporativos Oracle. Criação de um grupo livre de estudos de língua inglesa. Gerência de 
projetos de algumas demandas internas. Visitas a clientes para coleta de requisitos, incluindo NET, Claro e Petrópolis. 
Elaboração de propostas comerciais para clientes. Reorganização dos servidores de aplicação e outras iniciativas DevOps.  

 ISW (SIDNEY, AUSTRÁLIA)  
- Premiada empresa de TI australiana de papel importante 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 de treinamento da IBM em uma série de tecnologias. 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 nas áreas de análise, desenvolvimento, implantação e suporte de projetos.  

 IBM (CAMPINAS, BRASIL)  
- Uma das maiores empresas de hardware, software e serviços do mundo.  
Atividades: Arquitetura, liderança técnica, análise de negócios (de 06/2004 a 10/2010 – 06/2012 a 01/2016).  
Atuação na gestão de projetos, arquitetura, liderança técnica, desenvolvimento e manutenção em 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. Liderança da governança de inovação do time de groupware. Atuação como 
embaixador acadêmico para recrutamento de estudantes em universidades. Coordenação da comunidade técnica IBM 
Collaboration. Mentorização de profissionais. Palestrante em seminários. 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

SONDA PROCWORK, Consultor (dois anos); WJ INFORMÁTICA, Analista de TI (três meses); UNIVERSIDADE METODISTA 
DO RIO, Professor de informática (três meses); CYBERLYNXX, Analista de sistemas (1 ano e 3 meses), HOSTNET INTERNET, 
Analista de suporte (três meses); FMC TECHNOLOGIES Técnico de informática (um ano), RIOLUZ, Estagiário (seis meses).   


