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30 anos, casado, sem filhos e disponível para viagens 

[11] 9.8224.5441 - 2985.5441 / contato@rafaelsales.com.br 

São Paulo  /  www.rafaelsales.com.br  /  Skype: rafael.sales.dg 

 

Desenvolvo games há 7 anos e nos 5 últimos trabalho como 

Produtor / Gerente de projetos, onde lancei mais de 20 jogos 

para PC, mobile e tabuleiro. Sou Scrum Master certificado 

(CSM), especialista MBA em Gestão de Projetos e bacharel 

em Design. 

 

Meus principais projetos são o jogo social "Turma do Chico 

Bento", que chegou a 2 milhões de MAU (usuários ativos 

mensais), e o jogo educativo "UCAN", campeão mundial da 

Imagine Cup. 

 

Principais Características 
 

 5 anos de experiência como Gerente de Projetos 

 7 anos de experiência com liderança 

 Liderança de grandes equipes e projetos complexos 

 Gestão de projetos simultâneos (cerca de 10 jogos) 

 4 anos de experiência como Professor / Palestrante 

 

Prêmios 
 

Melhor jogo brasileiro   Turma do Chico Bento 

2012   Troféu Game World | EGW 

 

Campeão mundial de Game Design   UCAN 

2011   Imagine Cup | Microsoft 

 

Experiências como Produtor 
 

Gerente de Projetos Aennova          São Paulo / SP 

   1 ano e 3 meses (Jun/13 - Presente) 

Responsável pela comunicação entre todos os 

stakeholders em ambiente de desenvolvimento com cerca 

de 10 projetos simultâneos. Planeja entregas, se comunica 

com clientes, fornecedores, monitora a produtividade do 

time e implementa melhores processos de produção. 

 

Consultor de gestão Flux Game Studio        São Paulo / SP 

   2 meses (Mai/13 - Jun/13) 

Implementei Scrum e a cultura de desenvolvimento ágil 

para aperfeiçoar a produtividade do ambiente de 

desenvolvimento com três projetos de jogos simultâneos. 

 

 

 

 

Gerente de Projetos     PixFly / NetCartas        São Paulo / SP 

   6 meses (Dez/12 - Mai/13) 

Atuei como ScrumMaster, focando na ajuda constante do 

time e na melhoria contínua dos processos. Gerenciei o 

time de 13 membros no desenvolvimento de jogos online 

multiplayer para diversas plataformas: portal próprio 

NetCartas, Facebook e iOS (iPhone e iPad). Gerenciei o 

portfolio da empresa com 3 projetos simultâneos: 1 novo 

(Net Poker Mobile), 1 antigo (Poker, Buraco) e o portal. 

 

Produtor     Insolita Studios / Level Up!               São Paulo / SP 

   1 ano e 2 meses (Out/11 - Nov/12) 

Trabalhei no desenvolvimento do jogo social “Turma do 

Chico Bento” do conceito inicial ao lançamento. Atuei 

como ScrumMaster, liderando uma equipe que começou 

com 12 e chegou a 23 pessoas. Fui responsável pela 

comunicação da Insolita com a Licenciadora (Mauricio de 

Sousa Produções) e a Publisher (Level Up! Games). 

 

Gerente de Projetos     4Gennius              Curitiba / PR 

   1 ano (Out/10 - Out/11) 

Implementei Scrum na empresa, com um time de 8 

pessoas. Trabalhei como ScrumMaster desenvolvendo 3 

jogos e 1 projeto de realidade aumentada. Trabalhei na 

gestão do portfolio da empresa, organizando e 

distribuindo o time entre os projetos simultâneos. 

 

Gerente de Arte     EBTS              Curitiba / PR 

   1 ano (Out/09 - Set/10) 

Assumi a função de Gerente de Arte após alguns meses 

como artista 3D e designer gráfico pleno, liderando uma 

equipe de 5 artistas. O principal projeto foi o MVT, um 

simulador de tiro, com mecânicas típicas de jogos 3D em 

primeira pessoa. 

 

Gerente de Arte     Make Wish Petrópolis / RJ e Curitiba / PR 

   1 ano e 7 meses (Mar/08 - Set/09) 

Trabalhei no desenvolvimento do MMORPG Shadow of 

Light, jogo de alta complexidade, onde assumi a Gestão da 

Arte após começar como Animador Líder, liderando um 

time de 10 artistas. Desenvolvi animações e riggings de 

diversos personagens 3D, além de dirigir a produção da 

abertura do jogo, desenvolvida em animação tradicional. 

 

Experiências como Professor 
 

Professor     Senac                   São Paulo / SP 

   4 meses (Mai/14 - Presente) 
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Ministro a disciplina de Produção de Jogos na pós-

graduação de desenvolvimento de jogos, que serve como 

base para aspirantes a gerente de projetos. 

 

Professor     Luciano Augusto Treinamentos       Curitiba / PR 

   2 anos e 8 meses (Set/09 - Mai/12) 

Trabalhei no curso online GamesTotal, da criação a 

manutenção do curso, com cerca de 600 alunos. Ministrei 

aulas de arte, game design e gestão de projetos, além de 

orientar projetos independentes dos alunos. 

 

Professor     Universidade Positivo             Curitiba / PR 

   1 ano e 6 meses (Abr/10 - Out/11) 

Assumi as disciplinas de Gestão de Projetos, Game Design, 

Animação 3D e Interface Design no curso tecnológico de 

Jogos Digitais. Fui mentor do jogo UCAN, campeão 

mundial na categoria Game Design: Windows/XBOX da 

Imagine Cup 2011. O então ministro da Ciência e 

Tecnologia, Aloizio Mercadante, enviou uma carta de 

congratulações pela vitória. Também orientei dois 

trabalhos de conclusão de curso. 

 

Certificação 
 

CSM: Certified ScrumMaster 

2012   Scrum Alliance | Licença nº 000220662 

 

Formação 
 

MBA em Gestão de Projetos                   Curitiba / PR 

2010 - 2011   Universidade Positivo 

 

Bacharelado em Design                     Recife / PE 

2004 - 2007   Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

 

Outras experiências 
 

2014  Startup Weekend Games                         São Paulo / SP 

Participação do evento como mentor, ajudando as equipes 

na criação de empresas de desenvolvimento de games. 

 

2014  Workshop de Design Thinking                  Curitiba / PR 

Curso focado no uso do mindset e de práticas de design no 

gerenciamento empresarial e de projetos. 

 

2013  Games for Change Latin America            São Paulo / SP 

Participação na mesa redonda sobre a indústria brasileira 

de serious games. 

 

2013  Producer Bootcamp                   São Francisco - EUA 

Sessão de palestras da GDC focadas no trabalho de 

produção de gestão de projetos de jogos. 

 

2013  Workshop de Negócios em  Jogos Online  São Paulo / SP 

Curso focado em análises de jogos no formato Free-2-Play, 

além do aprofundamento nos modelos de negócios. 

 

Publicações 
 

2014  Game Design de jogos casuais   Rio de Janeiro / RJ 

Livro publicado pela editora Infnet 

 

2013  Método para Gestão Ágil da Visão           São Paulo / SP 

Artigo publicado na SBGames 2013 

 

Participação em Eventos 
 

 Game Developers Conference 2013    São Francisco / EUA 

 Imagine Cup 2011          Nova Iorque / EUA 

 SBGames 2013 e 2006 

 Brasil Game Show 2011 - conferência 

 BIG Festival 2012 - palestras 

 Global Game Jam 2010, 2011 e 2013 

 Ludum Dare 26 

 

Idiomas 
 

Inglês Avançado 

Curso concluído na Wise Up em Julho de 2013 

 

Habilidades com Softwares 
 

Avançado 
MS Excel 
MS Project 
Planilhas Google 
Trello 
Basecamp 
xMind 

Intermediário 
MS Visio 
Jira 
ActiveCollab 
Redmine 
TortoiseSVN 
SourceTree/Git 

 

Mais sobre mim: Portfolio e LinkedIn 

http://rafaelsales.weebly.com/portuguecircs.html
http://br.linkedin.com/in/rafaelsaless/pt

