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APRESENTAÇÃO
Sou especializado em programação ABAP, focado em melhorias de processos e criação de soluções especificas no ERP SAP e gestão.
Desenvolvi soluções fisco/tributárias para empresas, tais como Multiplan, Iguatemi, General Shopping, C -Vale, Saint Gobain, entre
outros. Possuo também conhecimentos em C#, C++, Java e Ruby on Rails.
Como desenvolvedor vi necessário enfatizar cada vez mais em simplificação e usabilidade. Concentrei meus esforços para a área de
inovação, proporcionando soluções mais inteligentes e práticas, visando diminuir o impacto ou até mesmo acabar com o gap existente
entre as áreas de negócios e de TI.
Sou palestrante e dentro das minhas sessões já abordei os temas como ABAP, SAP HANA Vora e gestão inteligente de projetos.

CURSOS
CHEFIA E LIDERANÇA
Universidade Estácio de Sá, 2004;
GESTÃO DE TI
FGV online, 2008;
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM JAVA
DFJUG, 2008;
RUBY ON RAILS
Universidade Veiga de Almeida, 2009;

EXPERIÊNCIA PROFFISIONAL
► ABAP SÊNIOR - Plus-IT Consulting
Setembro/2016 – Até o presente
Desenvolvi melhorias em processos envolvendo os módulos PP, PM, QM, MM
e HR. Auxiliei na organização das demandas e no suporte à equipe, levando
boas práticas de desenvolvimento que desenvolvi a longo da minha carreira.
Adquiri conhecimento sobre o ramo de papeis e celuloses, o que acrescentou
a minha carreira um novo ponto de vista funcional sobre os processos
envolvendo tal setor dentro do SAP.
PRINCIPAIS PROJETOS - Klabin

INTRODUCTION TO SAP FIORI UX
openSAP.com, 2015;

► ARQUITETO DE SOLUÇÕES & ABAP SÊNIOR - Systax

ABAP DEVELOPMENT FOR SAP HANA
openSAP.com, 2015;

Trabalhei na elaboração da nova suíte de produtos Systax Cockpit on-premise
SAP. Este produto é uma das soluções da empresa, recebendo informações
de seu sistema principal de regras fiscais, neste são extraídas as regras e
tratadas no SAP, podendo estas serem consultadas, aprovadas, rejeitadas ou
postas em análise pelo usuário, enviar novos materiais para criação de regras
no sistema principal, conferencia de NCM entre materiais dentro do SAP e os
materiais cadastrados nas regras e criação de regras na J1BTAX.

REFRESH – GESTÃO E LIDERANÇA
Perestroika, 2016;
GERENCIAMENTO ÁGIL DE PROJETOS COM SCRUM
Clarify, 2016;

Novembro/2015 – Agosto/2016

INTRODUCTION TO MATHEMATICAL THINKING
Stanford University, 2016;

► CONSULTOR ABAP - Indra

INTRODUCTION TO SAP S/4HANA – S4H01E
training.sap.com, 2016.

Desenvolvi soluções nos módulos BW, HR e MM. Em BW, criei soluções de
extração de dados referentes ao módulo HR. Em HR, criei soluções para
cadastramento e seleção de candidatos e também tratamentos de status de
ocupação. Desenvolvi também soluções utilizando Process & Forms. Em MM,
realizei ajustes em rotinas de compras e entrada de mercadorias. Prestei
suporte e apliquei métodos colaborativos e de "know ledge sharing" com a
equipe, tornando mais ágil o desenvolvimento das soluções.

IDIOMAS
PORTUGUÊS
Nativo

Setembro/2015 – Novembro/2015

PRINCIPAIS PROJETOS - Tribunal de Contas da União – TCU, Superior
Tribunal de Justiça – STJ, Telebrás

INGLÊS
Intermediário
ESPANHOL
Intermediário

CERTIFICAÇÕES
PROJECT MANAGEMENT: THE BASICS FOR SUCCESS
Licença GXYKZ2EPGZJP
Coursera Course

+ experiências profissionais

