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. Tive a oportunidade de receber mentoria da FGV e o apoio dos
programas de startups: FBStart do Facebook e AWS Activate for Startups.
Estive dedicado a ele durante quatro anos e foi encerrado após alguns pivots.
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 remoto como Engenheiro de Software e Líder Técnico na Radix.
Minhas tech skills são: UI/UX, HTML, CSS, Sass, JavaScript, TypeScript, NodeJS,
React (Hooks, Context, Redux), Angular, Bootstrap, Ionic, além de Databases,
GIT, AWS, Unit Testing e Metodologias Ágeis. Tenho uma certificação Scrum,
gosto de escrever sobre inovação e me manter atualizado através de meetups.
A minha missão é criar produtos digitais baseados em qualidade e inovação.
Busco participar de projetos que tenham significado e entregar valor aos meus
clientes. Com o “sentimento de dono” do negócio, tenho interesse em posições
estratégicas ligadas a TI e Inovação, com foco na experiência do usuário.
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A Radix foi eleita pelo Great Place To Work® como a
melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Com sede no
Rio de Janeiro, atendo um cliente de Petróleo e Gás,
localizado em Houston, EUA. Como especialista em UI/UX
apoio múltiplas equipes, garantindo a aplicação de boas
práticas de usabilidade. Realizo a gestão de projetos de
melhorias, criando User Stories e mockups no Adobe XD.
Acompanho o PDI de estagiários e ajudo desenvolvedores
a implementarem componentes em Angular.
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A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Uma
de suas aquisições foi a Exago, uma startup da Europa
que oferece soluções em B2B para Gestão da Inovação.
Entrei no time como líder técnico e logo assumi toda a
gestão de Desenvolvimento Front End. Minhas atividades
estão distribuídas entre trazer boas práticas de mercado,
otimizar a qualidade das entregas, conduzir cerimônias de
Scrum e realizar o acompanhamento das atividades.
O Grupo Boticário tem cerca de 12.000 colaboradores.
Fazendo parte da Fábrica de Software do CSC (Centro de
Serviços Compartilhados), fui responsável pelas melhorias
de UX e por entrevistar usuários. Através do ServiceNow
ITSM, foram criados itens de catálogo e componentes de
UI em Angular. Como um facilitador da Cultura Ágil, liderei
uma Software Selection, onde analisei ferramentas de
gestão ágil para melhorar a eficiência das entregas.
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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 empresas
multinacionais. Trabalhei na sede de Florianópolis, situada
na ACATE, eleita como melhor hub de inovação do Brasil.
Entrei no time como Front End Developer em 2017, onde
pude criar guidelines de desenvolvimento em Salesforce,
componentes utilizando APEX, JS, jQuery, HTML, CSS e
automações com o Gulp. Em 2018 assumi a posição de
Mobile Developer e passei a criar apps em Ionic e Angular.
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.
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 outsourcing. Ao longo da
trajetória, foram desenvolvidos sites, sistemas, apps, bem
como consultoria em TI nas áreas de UX, UI e Mobile.
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CLIENTES
Meu trabalho sempre está orientado ao sucesso dos clientes de meus empregadores, e ao longo da minha carreira,
trabalhei arduamente para entregar valor para algumas das empresas abaixo:

