Alessandro Lourenço da Silva
Rua: Escultor Sérgio Camargo no. 123 Bloco: 01 Apt: 606 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
Telefone: 21 99790-7794 (celular), 21 3592-8341 (Residencial)
E-mail: alesslour.rj@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alessandro-louren%C3%A7o-pmp-3b122810a/

Categorias Profissionais
Gerente de Projetos, Gerente de Produtos, Gerente de TI, Coordenador de Projetos

Principais Qualificações
- Certificação PMP pelo PMI, com mais de 8 anos de experiência na área de Projetos e mais de 15
anos na área de TI.
- MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-Graduação em Gerenciamento
de Projetos pela Universidade Católica de Rio de Janeiro.
- Sólidos conhecimentos as boas práticas do Guia PMBOK® e framework scrum para apoio na
gestão de desenvolvimento dos sistemas.
- Experiência na área de desenvolvimento de sistemas, utilizando diversas plataformas tecnológicas
(Desktop, Web e Mobile);
- Atração, desenvolvimento e liderança de equipes multidisciplinares;
- Demais Conhecimentos: PDCA, BPM, Lean, Canvas, Kanban, Desing Thinking e Gestão 3.0
- Áreas de negócio: Previdência complementar, Seguros, RH, CRM, ERP’s Administrativos e
Financeiros e Gestão de Shopping Centers;

Formação Académica
MBA EM GESTÃO DE PROJETOS– FUNDAÇÃO DE GETÚLIO VARGAS
Conclusão: 2004

PÓS-GRADUAÇÃO EM ANÁLISE DE SISTEMAS E GERÊNCIA DE PROJETOS – PUC RJ
Conclusão: 2002

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – PUC RJ
Conclusão: 2000

Certificações
PMP – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
Validade: 2021

Experiência Profissional
GERENTE DE PROJETOS – MESTRA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
Período: junho/2008 - Atual
Gerenciamento de projetos simultâneos de médio e grande porte nos ramos de previdência
complementar, seguros e CRM (Web e Mobile), garantindo a execução do planejamento,
gerenciando a equipe interna dedicada ao projeto, realizando a interface com a área de negócio
e fornecedores externos. (Equipes de Desenvolvimento, Integração e Qualidade de Software).
Responsável pela geração e apresentação de status report (escopo, prazo, custo e qualidade)
garantindo o processo de gestão de mudança e realizando reuniões de acompanhamento com
o time técnico, PMO e clientes. Utilizando metodologia híbrida e/ou framework Scrum.
Responsável pelas áreas de inovação, certificações (MPS_Br, ISSO) e implantação PMO.

COORDENADOR DE PROJETOS – MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA.
Período: janeiro/2006 – junho/2008
Responsável pela coordenação da equipe de projetos nas ferramentas referentes a gestão de
shopping centers, geração e acompanhamento de indicadores de controle e de resultados,
mapeamento e controle de processos operacionais, atualização e implementação de melhorias
dos processos da corporação.
Auxiliar na elaboração e atualização de cronogramas, identificando riscos e oportunidades,
controle e atualização de projetos por meio de contato semanal com todos os envolvidos, para
captação de informações sobre seu andamento. Geração e atualização de relatórios de status
semanal e de desempenho mensal dos projetos.

ANALISTA DE SISTEMAS SR. – METATRON.
Período: janeiro/2004 – fevereiro/2006
Responsável por monitorar as atividades pertinentes à execução do projeto de acordo com o
planejamento físico e financeiro, acompanhando as alterações de cronogramas no decorrer dos
projetos, prevenindo impactos no prazo de entrega.
Realização de levantamento de requisitos, análise e modelagem de dados no sistema de gestão
operacional de shopping centers, implementação utilizando Delphi com banco de dados Oracle,
monitorando e auditando os demais implementadores da equipe de desenvolvimento.

ANALISTA DESENVOLVEDOR – MESTRA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
Período: abril/2000 – janeiro/2004
Responsável pelo levantamento de requisitos junto ao cliente, análise, modelagem e
especificações dos requisitos levantados utilizando UML, desenvolvimento de aplicações desktop
utilizando Sql Windows e banco de dados Oracle.
Desenvolvimento e manutenção de procedures e views, manutenção de scripts de procedures e
packages para melhoria de desempenho, manutenção de versão de aplicações usando VSS;
Integração de sistemas.
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Cursos
GESTÃO 3.0
Conclusão: 2018

DESING THINKING
Conclusão: 2018

PREPARATÓRIO CERTIFICAÇÃO PSM (SCRUM MASTER) E PSPO (PO)
Conclusão: 2018

PREPARATÓRIO CERTIFICAÇÃO PMP
Conclusão: 2017

MÉTRICAS POR PONTOS DE FUNÇÃO
Conclusão: 2012

Palestras e Eventos / 2018
TENDÊNCIAS EM GP NA ERA DE TRANSFORMAÇÕES DISRUPTIVAS– UVA
DESING THINKING – UVA
GESTÃO 3.0 - ADDTECH
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - ADDTECH
LEAN THINKING - ADDTECH
LIDERANÇA ÁGIL – ADDTECH

PROJETOS EM ANDAMENTO
E-Social
eSocial será responsável por unificar o envio das informações devidas pelos empregadores em
relação aos seus empregados
A transmissão eletrônica desses dados é uma forma de simplificar a prestação das informações
referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, de forma a reduzir a burocracia para
as empresas, substituindo o preenchimento e a entrega de formulários e declarações separados a
cada ente.

EFD-Reinf
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos
do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em
complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas – eSocial.
Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda,
Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre
a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá,
portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB).
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