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PERFIL
Gestor, mentor e coach em projetos ágeis e na adoção de tecnologias abertas. Escritor
e autor de livros sobre programação, métodos ágeis e uso de tecnologia na educação.
Acredita na viabilidade de modelos de negócios em tecnologias abertas (opensource) e
que a revolução dos dados (opendata) chegou para ficar e é fundamental nos
processos de transparência pública. Líder de equipes. Experiente na criação de
experiência e presença na web. Disponibilidade para viagens e para trabalhar em
qualquer lugar do mundo.

HABILIDADES RELEVANTES
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Liderança
Autodidata
Relações pessoais
Trabalho em equipe e cooperação
Tradução de necessidades de clientes em projetos de desenvolvimento
Planejamento estratégico e tático dentro de métodos ágeis
Habilidade em comunicação escrita e oral
Fluência em inglês, espanhol e português
Experiência com a gestão de desenvolvimento em ambientes complexos,
interoperáveis, com múltiplos sistemas operacionais (Windows, Mac OSX, Linux)
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
●

BrodTec | brodtec.com
1997 – Hoje
A BrodTec é a empresa através da qual Cesar Brod presta serviços de consultoria em
métodos ágeis, planejamento estratégico e criação de modelos de negócios. Entre os
clientes da empresa estão o Unibanco (segurança da informação), Microsoft (gestão de
desenvolvimento de sistemas interoperáveis), Unicamp (capacitações em presença web
e métodos ágeis), Univates (gestão de TI), Interact (processos de internacionalização),
ONU-UNDP (especialista em transparência pública e dados abertos) e Sysvale
(coaching no desenvolvimento com métodos ágeis).

HISTÓRICO PROFISSIONAL ANTERIOR
●

Ministério do Planejamento - SLTI | www.planejamento.gov.br
2011 – 2012 | Brasília, DF, Brasil
Consultor geral de inovações tecnológicas, responsável pelo Portal do Software Público
Brasileiro e pela Infraestrutura Nacional de Dados Abertos.

●

Microsoft, Núcleo de Desenvolvimento Open Source | ndos.codeplex.com
2006 – 2009 | São Paulo, SP, Brasil
Coordenador das atividades de desenvolvimento de softwares interoperáveis,
produzidos por equipes de bolsistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Universidade Estadual de Campinas e consultor de projetos desenvolvidos na UNESP e
PUC-RS.

●

Solis, Cooperativa de Soluções livres | www.solis.coop.br
2003 – 2006 | Lajeado, RS, Brasil
Fundador, idealizador do modelo de negócios, membro do conselho administrativo e
consultor em planejamento estratégico.

●

UNIVATES, Centro Universitário | www.univates.br
1999 – 2006 | Lajeado, RS, Brasil
Gestor de TI, coordenador de desenvolvimento e consultor na implantação de sistemas
de gestão administrativa, acadêmica e planejamento estratégico

●

Trabalho em outras empresas como COMPAQ, Tandem Computers, ACI, CPM, PCM,
BASF e NCR, incluindo a participação em projetos de sistemas de comunicação,
segurança, processamento paralelo massivo e sistemas financeiros e de bolsas de
valores.
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OUTRAS CAPACITAÇÕES
●

SEBRAE/ONU | Juazeiro, BA, Brasil
2014 – EMPRETEC

●

Vários treinamentos no exterior, incluindo Solution Selling, Sistemas Operacionais
Tolerantes a Falhas em Processamento Paralelo Massivo, Protocolos de Comunicação,
Unix.

●

Participação em diversos eventos internacionais, incluindo workshops em transparência
pública promovidos pela ONU e muitos eventos em tecnologias livres.

EDUCAÇÃO
●

Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS
2009 – Engenharia de Software, aluno ouvinte da disciplina de doutorado, com nota
máxima no trabalho de conclusão

●

UCB – Filosofia (EAD) | Brasília, DF
2008 – 2009 (não concluído)

●

UNIVATES | Lajeado, RS, Brazil
2000 – 2005, Administração, Análise de Sistemas, Comércio Exterior e História
(não concluídos)

●

Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS
1988 – 2001, Física (não concluído)

●

USP | São Paulo, SP
1982 – 1986, Física (não concluído)

IDIOMAS
●

Fluência em Português, Espanhol e Inglês (native speaker)

MAIS INFORMAÇÕES
●
●
●
●

O histórico profissional detalhado está disponível em:
http://www.brod.com.br/files/images/cv_cesar_pt_BR.pdf
Livros publicados pela editora Novatec:
http://www.novatec.com.br/autores/cesarbrod/
Livro “Na Rede da Poesia”, produzido para a ONG NHL:
http://cesarbrod.tumblr.com/post/66085404149/rededapoesia
Livros publicados na Amazon:
https://www.google.com/search?q=cesar+brod+site%3Aamazon.com
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