A minha carreira em Tecnologia da Informação iniciou em 2002. Criei uma
agência de Internet e conquistei os meus primeiros clientes, de porta em porta,
oferecendo serviços relacionados a desenvolvimento de sites, suporte técnico e
web hosting. Durante doze anos, trabalhei remotamente, em diferentes tipos
de projetos para empresas do exterior, através de plataformas de outsourcing.
Em 2011, lancei um serviço que permitia qualquer usuário criar o seu próprio
“Google”. O projeto foi selecionado como finalista em competições globais de
Startups. Recebi mentoria da FGV, testei modelos de negócios e aprendi muito.
Estive dedicado a ele durante quatro anos e foi encerrado após alguns p
 ivots.
Nos anos seguintes, aceitei novos desafios em empresas de cidades diferentes.
Eu tenho graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Estácio,
estou atualmente cursando uma especialização em Negócios Digitais na PUCPR
e trabalhando como Desenvolvedor Front End ServiceNow no Grupo Boticário.
Minhas principais t ech skills são: UI/UX, Prototype, HTML, CSS, Sass, JS, React,
Angular, Bootstrap, Ionic, além de Databases, GIT, AWS e Metodologias Ágeis.
Tenho certificação SFC™, escrevo sobre Inovação e estou sempre atualizado.

BRYNNER FERREIRA
SYSTEMS ANALYST / UX DEVELOPER
Curitiba, Brasil
55 (48) 99149-0709
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EDUCAÇÃO

OBJETIVOS

NEGÓCIOS DIGITAIS: INOVAÇÃO
E EMPREENDEDORISMO

A minha missão é criar produtos digitais baseados em agilidade, qualidade e
inovação. Busco participar de projetos que tenham significado e entregar valor
aos meus clientes. Com esse “sentimento de dono” do negócio, tenho interesse
em atuar nas posições de Desenvolvedor Front End, UX, PO, PM ou Tech Lead.

PUCPR
PÓS-GRADUAÇÃO

EXPERIÊNCIA

ESTÁCIO
TECNÓLOGO

SR. FRONT END
SERVICENOW
DEVELOPER
GRUPO BOTICÁRIO
CURITIBA
2019 - 2020

O Grupo Boticário possui mais de 12.000 colaboradores e
faço parte do CSC (Centro de Serviços Compartilhados).
Através do ServiceNow ITSM, criamos itens de catálogo e
componentes de UI em JS e Angular. Sou responsável
pelas melhorias de UX e por entrevistar usuários. Como
um facilitador de Cultura Ágil, dentro do time, liderei uma
Software Selection, onde pude analisar ferramentas de
gestão ágil para melhorar a eficiência de nossas entregas.

2019 - 2021

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS
2015 - 2017

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
FA7
BACHARELADO
2009 - 2012

IDIOMAS
INGLÊS

SR. UX
FRONT END
DEVELOPER
OPENTECH
JOINVILLE
2018 - 2019

MOBILE
FRONT END
DEVELOPER
VALUENET
FLORIANÓPOLIS
2017 - 2018

A Opentech está no segmento de Gerenciamento de Risco
e Logística, atendendo clientes de médio e grande porte.
Iniciei as minhas atividades trabalhando em um projeto
que ganhou um prêmio numa competição interna. Com
isso, recebi a autonomia de optar pelo React e Redux, em
um novo projeto de Gamificação. Nossa equipe entregou
valor com qualidade ao nosso cliente, e nos tornamos
referência. E isso contribuiu para que eu fosse promovido.
A Valuenet cria programas de fidelidade para grandes
empresas, através do Fielo na plataforma Salesforce.
Entrei no time como Front End Developer em 2017, onde
criei a documentação do processo de desenvolvimento,
bem como interfaces e componentes em JS, jQuery,
HTML, CSS e Gulp. Em 2018 assumi a posição de Mobile
Developer e passei a criar aplicativos com Ionic e Angular.

INTERMEDIÁRIO

ESPANHOL
BÁSICO

CERTIFICAÇÕES
SCRUM FUNDAMENTALS
CERTIFIED (SFC™)
SCRUMSTUDY
2020

NETWORK
• LINKEDIN

• GITHUB

• STACKOVERFLOW

• TWITTER

• MEDIUM

• FREELANCER

EXPERIÊNCIA
FULL STACK
SOFTWARE
ENGINEER
HIPER
BRUSQUE
2016

PRODUCT
MANAGER &
ENTREPRENEUR
WUP
FORTALEZA
2010 - 2014

WEB DESIGNER
& DEVELOPER
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO
FORTALEZA
2008 - 2009

PROJECT
MANAGER &
FREELANCER
F7B & BRYNTEC
FORTALEZA
2002 - 2017

O Hiper é um software ERP para a gestão de lojas que
oferece controle e relatórios em: vendas, estoque, fiscal e
financeiro. Como Full Stack Software Engineer, trabalhei
com jQuery, CSS, PostgreSQL e C#. Lá tive a chance de
começar a utilizar o Scrum como metodologia ágil.

CURSOS
SCRUM
LINKEDIN LEARNING
2019

ANGULAR
ALURA
2018

Criei a WUP, uma startup com a missão de facilitar o
acesso à informação relevante em tempo real. O nosso
produto de Social Search Engine permitia que qualquer
pessoa criasse o seu próprio “Google” e realizasse buscas
simultâneas com dados indexados de suas redes sociais.
Fomos selecionados como um dos melhores projetos em
competições de startups nacionais e internacionais.
Análise, criação e padronização das interfaces de todos os
sistemas. Customização de Software Livre, como Drupal e
Joomla, utilizando Inkscape, Gimp, CSS, JavaScript, PHP,
MySQL e PostgreSQL. Liderança em um projeto para a
Central de Licitações do Estado do Ceará que ganhou um
prêmio numa competição governamental.
Anteriormente conhecida como Bryntec Internet Agency,
F7B foi criada como estratégia para alcançar e atender
clientes globalmente trabalhando remotamente, através
de parcerias e de plataformas de o
 utsourcing. Ao longo
da trajetória, foram desenvolvidos sites, sistemas, apps,
bem como consultoria em TI nas áreas de UX, UI e Mobile.

PROJETOS
CHALLENGER
REACT, REDUX, UI, UX
OPENTECH
2018

CLUBE O GLOBO
IONIC, ANGULAR
VALUENET
2018

LISTUR BRASIL
FULLSTACK, PRODUCT
STARTUP
2015

WUP
FULLSTACK, PRODUCT
STARTUP
2010 - 2014

REFERÊNCIA
PRÊMIO
OPENTECH
2018

ENTREVISTA
STARTUPI

2011

ENTREVISTA
JORNAL DA
GLOBO
2011

PRÊMIO
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO
2008

“...criou uma plataforma que aproxima os transportadores com as empresas
contratantes de cargas (...) Será lançada como produto oficial da Opentech...”

:: Link

“...Brynner procura investidores para desenvolver o restante do seu projeto.
Mas não lhe falta apoio: o Governo do Estado do Ceará patrocinou a viagem
de Brynner até Madri (para concorrer no Open Talent da Red Innova)...”

:: Link

“...Brynner Ferreira queria um jeito mais inteligente de guardar os endereços
dos sites, dos vídeos, do conteúdo de internet que ele mais gostava.
Como isso não existia, inventou uma rede social baseada em interesses.”

:: Link

“...Proporcionar maior transparência aos procedimentos realizados
na Central de Licitações do Estado do Ceará, facilitando o acesso às
informações sobre as compras estaduais.…”

:: Link

