
CESAR BROD
http://www.brod.com.br
cesar@brod.com.br
Lajeado, RS, BRAZIL

Objetivo: 

Trabalhar com gestão de desenvolvimento, integração e projeto de sistemas envolvendo Linux e outros 
softwares livres e de código aberto.

Perfil:

• Reconhecido como um grande contribuidor para a comunidade de software livre, ficou entre os três 
finalistas para o Free Software Community Award 2004, junto com Andrew Tridgel (Samba) e Theo 
de Raadt (Open BSD), que ganhou o prêmio.

• Empreendedor, é o fundador e diretor da Brod Tecnologia, empresa através da qual presta seus 
serviços de consultoria. É também idealizador e fundador da Solis, Cooperativa de Desenvolvimento 
de Soluções Livres.

• Líder, tem trabalhado com a gestão de equipes desde 1992, tanto como empregado nas empresas 
onde trabalhou como também através de serviços de consultoria. Sempre divide suas conquistas com 
os membros de sua equipe e garante que todos cresçam junto com as empresas e projetos com os 
quais está envolvido. Entre 2006 e 2009 liderou equipes de desenvolvimento de código aberto na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), sob o patrocínio da Microsoft.

• Comprometido, criativo e versátil, abriu novos mercados para as empresas onde trabalhou como 
empregado ou consultor. Em funções de vendas foi capaz de trazer novos clientes para as empresas 
onde trabalhou e também de gerar novos negócios junto a clientes já tradicionais.

• Autodidata, aprende rapidamente sobre novas tecnologias e mercados tanto através de leitura e 
pesquisa como na interação com outras pessoas.

• Bom palestrante, é capaz de expor com clareza e carisma suas idéias e projetos nos quais está 
envolvido, sendo presença constante em eventos nacionais e internacionais sobre software livre, 
sistemas em código aberto e informática em geral. É um dos principais colunistas do portal Dicas-L.

Histórico profissional recente:

Brod Tecnologia
Lajeado, RS, Brasil
1999 - hoje
Sócio-Diretor

• Brod Tecnologia é a empresa através da qual Cesar Brod presta serviços de consultoria. Desde sua 
fundação, a Brod Tecnologia é a principal empresa de consultoria em tecnologia da informação para 
a Univates, Centro Universitário (instituição de ensino superior com mais de 9.000 alunos em 
Lajeado, Rio Grande do Sul). Como gestor de TI para a Univates, Cesar montou uma equipe de 
desenvolvimento de software livre que produziu uma série de ferramentas voltadas para a Web para 
a gestão acadêmica, de bibliotecas, portais de conhecimento corporativo e outros. Graças a este 
desenvolvimento a Univates tornou-se conhecida no Brasil e no mundo como um pólo de produção 
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de software livre. Dentre as soluções desenvolvidas sob a gestão de Cesar estão o Sagu (sistema 
aberto  para a gestão acadêmica), o Gnuteca (para a administração e colaboração entre bibliotecas), o 
Fred (sistema para a gestão de conteúdo web) e o Agata Report (ferramenta para a criação de 
relatórios) entre outros. Estas soluções foram adotadas em várias Universidades do Brasil e mesmo 
na Bolívia, onde o Sagu e o Gnuteca são usados na Universidad de Aquino. Entre 2006 e 2009, 
Cesar foi responsável pela coordenação de equipes de desenvolvimento de código aberto na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), sob patrocínio da Microsoft. A Brod Tecnologia é ainda responsável pelo portal web da 
Casa de Cinema de Porto Alegre.

• Cesar Brod trabalhou na coordenação do temário internacional de eventos como o Latinoware 2004 
(patrocinado pela Itaipu Binacional) e a I Conferência Internacional Software Livre Brasil em 2003 
(patrocinada pela Celepar), além de ter auxiliado na montagem do temário dos primeiros Fóruns 
Internacionais de Software Livre (FISL).

• Entre abril de 2002 e maio de 2003 Cesar fez parte de uma equipe contratada pela OneWorld.Net, 
com patrocínio do ministério de apoio ao desenvolvimento da Finlândia, que conduziu um estudo 
sobre as implicações do software livre e sistemas de código aberto para países em desenvolvimento. 
Enquanto realizava este trabalho, Cesar esteve duas vezes na Finlândia.

Solis, Cooperativa de Soluções Livres
Lajeado, RS, Brasil
2003 – 2006
Fundador, vice-presidente executivo (2003/2004), consultor estratégico (2004/2006)

• Dentro da Univates, em conjunto com a pró-reitoria administrativa da instituição, Cesar Brod 
desenvolveu um projeto cujo resultado foi a terceirização da equipe de TI da Univates para uma 
cooperativa de desenvolvimento e integração de soluções em software livre, a Solis. O projeto 
visava a criação de novos postos de trabalho para os alunos da Univates, propiciando sua 
manutenção na região. A Solis presta hoje serviços para instituições de ensino, empresas privadas e 
governamentais em todo o Brasil, tendo crescido mais de 50% em seu quadro de pessoal desde a sua 
fundação e dobrado seu faturamento. Além de estar entre os fundadores da cooperativa, Cesar foi o 
seu primeiro vice-presidente e hoje atua como consultor estratégico da Solis, buscando novos 
mercados e clientes.

B&W Informática
Lajeado, RS, Brasil
1997 – 1999
Sócio

• A B&W Informática foi um investimento entre Cesar Brod e outros sócios para levar o acesso à 
Internet ao Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Desde o início de suas operações, a B&W 
estabeleceu uma parceria com a Univates, Centro Universitário, para a criação do provedor de acesso 
Univates/B&WNet. Hoje a B&W atua de forma independente da Univates e é ainda o maior 
provedor de acesso à internet na região.

Tandem Computers do Brasil
São Paulo, SP, Brasil
1992 – 1995 e 1996 – 1998
Analista de suporte de hardware, gerente de suporte técnico, gerente de marketing (interino), gerente de 
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vendas para a área financeira

• Cesar iniciou seu trabalho na Tandem logo no estabelecimento das operações da empresa no Brasil. 
Durante os primeiros seis meses foi o único analista de suporte técnico da empresa, recebendo 
treinamento nos Estados Unidos e Canadá nos sistemas Guardian (hoje chamado de NonStop 
Kernel) e Unix. Com o crescimento da empresa e da equipe de suporte, Cesar assumiu a posição de 
Gerente de suporte técnico, liderando uma equipe de seis analistas no final de 1995. Trabalhou em 
várias implantações de sistemas Tandem em instituições financeiras como o Unibanco, Bradesco e 
Banco América do Sul. Em meados de 1995 assumiu interinamente a posição de Gerente de 
marketing, organizando a presença da Tandem na Comdex.

• Após um intervalo de 18 meses trabalhando para a ACI, empresa parceira de desenvolvimento da 
Tandem, foi convidado a retornar a empresa como gerente de vendas para a área financeira. Nesta 
posição, expandiu os negócios da Tandem em vários de seus clientes como o Unibanco e o Banco 
América do Sul e iniciou um novo negócio com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), através 
de uma parceria com a Bolsa de Valores de Paris. Também trouxe para o Brasil uma nova linha de 
produtos de criptografia por hardware (da subsidiária da Tandem, Atalla) que resultou em uma 
venda para o Bradesco. No início de 1998, a Tandem foi incorporada pela Compaq (hoje HP).

• Enquanto trabalhava na Tandem, Cesar teve a oportunidade de viajar pelos Estados Unidos, Canadá 
e França, participando de cursos, eventos e projetos de venda.

• Foi na Tandem que Cesar teve seu primeiro contato com o Linux, em 1993, quando precisava de um 
“Unix” com o qual pudesse trabalhar em seu computador “laptop”. Nunca mais deixou de usar este 
sistema operacional desde então.

Resumo do histórico profissional anterior:

ACI – Applied Communications do Brasil
São Paulo, SP, Brasil
1995 – 1996
Consultor técnico, analista de marketing

• A principal função de Cesar na ACI era o de trabalhar os produtos da empresa (para o 
processamento online de transações financeiras) com seus clientes em potencial, entendendo suas 
necessidades e junto com a equipe de vendas elaborar uma proposta de implantação de sistemas. Foi 
o primeiro brasileiro a atuar na área técnica e de vendas da ACI. Com seu conhecimento dos clientes 
da área financeira, foi capaz de trazer para o Brasil novos produtos da empresa, como uma solução 
para a gestão de software de caixas automáticos que foi implantada no Unibanco. 

Novasistemas Tecnologia Ltda
São Paulo, SP, Brasil
1991 – 1992
Sócio minoritário, responsável pelo suporte aos processadores de comunicação fabricados pela NCR 
em várias instalações do Banco do Brasil.

CPM Tecnologia S.A.
São Paulo, SP, Brasil
Porto Alegre, RS, Brasil
1988 - 1991
Analista de suporte de hardware para os processadores de comunicação e sistemas de armazenamento 
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de dados fornecidos pela empresa. Instrutor e desenvolvedor de cursos.

BASF Brasileira S.A. Indústrias Químicas
São Paulo, SP, Brasil
Porto Alegre, RS, Brasil
1985 – 1988
Analista de suporte de hardware para sistemas de armazenamento de dados. Responsável pelas 
instalações dos sistemas BASF no Banco do Brasil, em Porto Alegre.

NCR do Brasil S.A.
São Paulo, SP, Brasil
1982 – 1984
Primeiro emprego como analista de hardware. Trabalhou com máquinas registradoras eletrônicas, 
máquinas registradoras programáveis e processadores de comunicação.

Outros trabalhos relevantes e voluntários:

• Ex-membro do COMSOLI (Consórcio de Soluções Livres para Municípios).
• Participou da iniciativa Linux Around the World, coordenada pelo presidente da Linux International, 

Jon “maddog” Hall, que tem por objetivo compartilhar experiências de sucesso com o uso de Linux 
ao redor do mundo. Com esta iniciativa Cesar viajou para os Estados Unidos (com patrocínio da HP) 
e Turquia.

• Padrinho do grupo Gnurias, com o qual trabalhou em várias oficinas, palestras e seminários visando 
a inclusão digital.

Histórico Educacional:

• UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2009 – Aluno ouvinte da disciplina de Engenharia de Software, do programa de pós-graduação do 
Instituto de Informática
1986 – 1988,  Física, não concluído

• USP, Universidade de São Paulo
1983 – 1986, Física, não concluído

Outras incursões acadêmicas incluem cadeiras de cursos de Administração, Análise de Sistemas, 
Comércio Exterior e História, todos na Univates, Centro Universitário e Filosofia, na Universidade 
Católica de Brasília.

• Colégio Lavoisier
1979 – 1982, Técnico em Eletrônica, Ensino Médio
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Alguns trabalhos publicados:

• Colunista do Dicas-L – http://www.dicas-l.com.br/brod
• Kernel Panic (ou: Belas telas azuis e o verdadeiro amor) - ComCiência, junho de 2004

http://www.comciencia.br/200406/reportagens/12.shtml
• SOLIS, a Brazilian Free Software Cooperative – Linux Journal, abril de 2004

http://www.linuxjournal.com/article/7081
• Ciência e Tecnologia, Comunicação e Sociedade, with Carlos Vogt, Marcelo Knobel and Rafael 

Evangelista -  Primer Taller de Indicadores de Percepción Pública, Cultura Científica y Participación 
Ciudadana,  maio de 2003
http://www.ricyt.org/interior/normalizacion%5Cpercepcion_publica/3.pdf

• Free Software in Latin America, maio de 2003
http://www.maailma.kaapeli.fi/lamerica.html

• SAGU, Free Software for Academic Administration - Linux Gazette, novembro de 2001
http://www.linuxgazette.com/issue72/brod.html

Algumas palestras:

• Linux 2008 – V SDSL, Seminário de Desenvolvimento em Software Livre, julho de 2005 – São 
Leopoldo, RS, Brasil (Também participou como palestrante em todas as demais edições do evento)
http://www.sdsl.org

• Software libre y desarrollo regional - El caso UNIVATES/SOLIS - IX Congreso internacional de 
ciencias de la computación, outubro de 2004 – La Paz, Bolívia
http://cicc.udabol.edu.bo

• O Software Livre como Realidade no Ambiente Empresarial - Fenasoft, junho de 2004 – São Paulo, 
SP, Brasil
http://www.fenasoft.com.br/fenasoft2004/softlivre_programacao.php

• UNIVATES, Una universidad comprometida con el desarrollo de Software Libre: Proyecto 
GNUteca, Proyecto SAGU - 3eras. Jornadas Regionales sobre Software Libre, novembro de 2003 – 
Montevidéu, Uruguai
http://www.linux.net.uy/tiki-index.php?page=EventosRealizados3JornadasCronograma

• Gestión de universidades con Software libre - VI Congreso de Hispalinux, setembro de 2003 – 
Madri, Espanha
http://congreso.hispalinux.es/edicion/2003/presentacion/

• Software libre y desarrollo regional - El caso UNIVATES/SOLIS - Cursos de Verano 
Internacionales de la Universidad de Extremadura, julho de 2003 – Extremadura, Espanha
http://patanegra.unex.es/cursos/verano/softwarelibre/

• Free/Libre and Open Source Software in the Developing Countries - Free Software and regional 
development – maio de 2003 – Helsinque, Finlândia

• Sagu, Unified Open Management System for Academic Institutions – BILISM, Linux Around the 
World, setembro de 2002 – Istambul, Turquia

• SAGU: Open Source University Administration – Linux Around the World, Linux World 
Conference and Expo, agosto de 2002 – San Francisco, California, USA

• Sagu, Unified Open Management System for Academic Institutions - 5th Annual Linux Showcase 
and Conference, novembro de 2001 – Oakland, California, USA
http://www.linuxshowcase.org/2001/full_papers/brod/brod.pdf
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Idiomas:

• Inglês: fluente na fala, leitura e escrita
• Espanhol: fluente na fala e na leitura, compreendido na escrita

Hobbies:

• Violonista
• Constrói rádios de galena que normalmente acabam em feiras de ciência e nunca mais retornam. 

Mantém em seu portal (www.brod.com.br) instruções detalhadas sobre a construção destes rádios.

Outras referências

• 2004 Free Software Award, março de 2005
http://www.fsf.org/news/fsaward2004.html

• Free Software Carnival: Latin America Takes to FLOSS in a Big Way, interview to the online 
edition of LinuxJournal, junho de 2003
http://www.linuxjournal.com/article/6915

• Cesar Brod acredita que o software livre está na fase da maturidade, interview to the Adital Press 
Agency, agosto de 2004
http://www.adital.com.br/site/noticias/13603.asp?lang=PT&cod=13603
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