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Resumo
Experiência em controladoria, implantação de sistema gerencial de informações em
Excel, criação de relatórios gerenciais diários e indicadores de entrada de pedidos,
faturamento diário por linha de produto e dados da área fabril, preparação de
orçamento anual, monitoramento do orçado x realizado, participação na política de
preços e negociações da empresa. Apresentações de resultados para direção das
empresas.
Sólida experiência em Custos Industriais, mapeamento de processos produtivos,
sistemas de custeio, análise e administração de centros de custos, simulação de custos
para novos produtos, formação de preços de vendas, elaboração de fechamento
mensal de custos, acompanhamento de custo orçado x realizado. Suporte na
elaboração do orçamento anual e apresentações de resultados para a direção das
empresas.
Sólida experiência em Planejamento, Programação e Controle da Produção com
acompanhamento de desenvolvimento e Introdução de projetos a linha de produção.
Responsável pelo inventário mensal rotativo. Mapeamento de processos produtivos e
implantação de sistema ERP. Implantação de sistema de Kanban. Elaboração de
planilhas de controles e indicadores e apresentações de resultados para a direção das
empresas.
Sólida experiência em administração condominial.
Formação
MBA – Gestão Empreendedora de Negócios - ESAMC - Piracicaba-SP (2012/2013)
Especialização em Técnicas Administrativas e de Produção – UNICAMP - Campinas-SP (2008/2009)
Bacharel - Administração com ênfase em Marketing - UNISAL - Campinas-SP (2000/2003)

Experiência profissional
Coordenador Executivo na Desafio Marketing (Jul/2014 - Hoje)
Implantação de Controladoria, Custos e PPCP. Clientes de diversas área de atuação: indústria de
autopeças, rede de óticas, indústria de papel adesivo (em recuperação judicial), condomínio
residencial de chácaras, indústria de armações de óculos, produção artesanal, comércios – loja de
calçados, cervejaria, lanchonete vegana, entre outros.

Coordenador Executivo na Adm. Condomais – Adm. Condominial (Jun/2015 – Jun/2017)
Administração Condominial / Consultoria em administração condominial / Auditoria em prestação
de contas / Assessoria à conselhos fiscais ou equipes administrativas.

Consultor Associado na 2MLi Tecnologias em Gestão Ltda. (Set/2011 – Out/2014)
Responsável pela Tesouraria de clientes de diferentes áreas de atuação / Desenvolvimento de
planilhas em Excel para controles de DRE, Fluxo de Caixa, Produtividade etc / Mapeamento e
detalhamento de fluxo de operações / Participação em diagnósticos econômico-financeiros /
Participação em projetos de estruturação e desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

Coordenador Executivo na Intelligentsia Corporativa (Jan/2012 – Jan/2013)
Plano de Negócios e de Franquias / Desenvolvimento de Negócios / “Valuation” / Compra e Venda
de empresas / Reestruturação Financeira; Busca de Investidores e Financiamento e Empréstimo para
viabilização de negócios e projetos.

Consultor Associado na Scenarium Gestão & Desenvolvimento (Jun/2011 – Jan/2012)
Participação em projetos de Planejamentos Estratégicos, Financeiros e “Valuation” de empresas.

Coordenador Administrativo na Carnieli & Deodato – Distribuidora de Óculos (Out/2010 –
Jun/2011)
Desenvolvimento de fornecedores / Visita a clientes / Tesouraria / Consultoria de reestruturação
produtiva para um dos fornecedores de armações de óculos.

Analista de Custos na RV Brasil – Indústria Aeronáutica S./A. (Set/2010 – Out/2010)
Estruturação de custo gerencial para tomada de decisão / Levantamento dos processos de
montagem de aeronaves / Implantação do PCP e rotinas de programação de materiais.

Supervisor de Custos / Programador de Produção (PPCP) - Tecnol - Técnica Nacional de
Óculos Ltda. (Mai/2001 – Mai/2010)
Domínio de toda a rotina de fechamento mensal dos custos industriais e formação dos preços de
venda junto ao setor Comercial / Forte atuação na área de P.P.C.P. no desenvolvimento de controles
de produção, consumo de materiais, horas extras / Coordenação de informações sobre lançamentos
de novos produtos, integrando as áreas de P.P.C.P., Projetos, Ferramentaria, Processos
Mecânicos/Químicos e área Comercial / Análise do Plano Mestre de Produção / Implantação de
Kanban em todas as empresas do grupo / Descrição de vários processos produtivos e análise de
capacidade produtiva (horas homens/máquinas) para implantação no Sistema de P.P.C.P..
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