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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Certificação    SAP – Finanças       
    HBBrasil/Politec    Jan/2008 
 
Pós-Graduação   Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
    CCE – Análise de Sistemas  1990-1990 
 
Graduação   Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
    Engenharia Eletrônica   1983-1987 
 
 

OBJETIVO 
Atuar na Gestão de TI/Projetos & Logística  
 

VIVÊNCIA PROFISSIONALVIVÊNCIA PROFISSIONALVIVÊNCIA PROFISSIONALVIVÊNCIA PROFISSIONAL    

Varejo, implantações de ERPs/WMSs, PDIs, Inovação Tecnológica, Implantação de Escritório de 
Projetos PMO, SCRUM, Gestão de Desenvolvimento de Sistemas, Fábrica de Software, Gestão 
de Ecommerce, Mapeamento de Processos, Gestão de Pessoas, Operações Logísticas, 
Negociação com Fornecedores, Compliance, Controle Orçamentário e Redução de Custos. 
 
 

 
Empresa:    Santa Cruz Distribuidora Farmacêutica 
Período:   12/18 – atual 
Cargo:    Gerente de Projetos 

 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
 

• Projeto para incrementar o uso do Sistema de Pedido Eletrônico, reduzindo o uso do 
Televendas; 

• Acompanhamento da rotina dos Representantes da Santa Cruz e PanPharma; 
• Definição da estratégia; 
• Monitoramento da evolução. 

 
 

Empresa:    Churrasqueira & Antuérpia 
Período:   03/17 – 10/18 
Cargo:    Gerente de Operações 

 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
 

• Cronograma e acompanhamento da obra; 
• Atendimento as normas regulatórias; 
• Responsável por TI, Administrativo, Financeiro e Compras;  
• Implantação do Colibri;  
• Apuração de resultados;  
• Viabilizar CMV em 30%;  
• Controle contas a pagar/receber;  



• Fluxo de caixa;  
• Gestão dos terceirizados de mídia digital.  
• Gestão e negociação de fornecedores;  
• Escolha do CD Rio para a Antuérpia. 

 

 
Empresa:    Toque a Campainha 
Período:   06/13 – 03/17 
Cargo:    Gerente de TI e depois assumi Operações 

 
Principais Atividades Desenvolvidas: 

 
• Implantação das Metodologias SCRUM e KANBAN; 
• Controle de contratos, orçamentos e cronograma;  
• Elaboração de um PDI; 
• Mapeamento dos Processos e sugestões/desenvolvimento de melhorias após aprovação 

dos respectivos ROIs; 
• Migração do Sistema Legado para solução web na Toque a Campainha; 
• Melhoria e Capacitação da Equipe de Sistemas;  
• Gestão do ECM: Substituição da plataforma proprietária pela VTEX, contratação de 

empresa parceira VTEX para customização e analista de métrica, testes ABs, formação de 
preços e formas de pagamento a partir dos preços da loja física, investimentos em 
adwords/remarketing, produção de textos e fotos para os produtos, estabelecimento de 
metas de venda/margem, implantação de Marketplaces e escolha de transportadoras para 
entrega em outras UFs;  

• Virtualização;  
• Compliance com a MSoft e Oracle; 
• Gestão do Oracle EBS; 
• Redução dos custos administrativos e de pessoal; 
• Redução dos custos das obras mediante uso de pessoal interno; 
• Gestão da Telefonia;  
• Redução do número de processos jurídicos recebidos; 
• Adequação do horário de funcionamento do SAC em relação à demanda; 
• Redução dos Tributos mediante faturamento 70/30; 
• Redução do índice de avarias dos produtos;  
• Adequação das rotas de entrega de acordo com as vendas, diminuindo rotas deficitárias;  
• Alteração do trajeto para evitar áreas de elevado índice de assaltos; 
• Criação do conceito de Cliente Oculto para entrega e montagem;  
• Substituição das Transportadoras Terceirizadas que não performavam; 
• Controle e Manutenção da Frota;  
• Otimização do espaço de armazenagem do CD; 
• Treinamento contínuo das equipes de entrega e montagem; 
• Premiação para pedidos ZERO ERRO e punição por inconformidades;  
• Inventários cíclicos; 
• Otimização do Estoque através de parcerias com os Fornecedores para uso de estoques 

reguladores;  
• Dropshipping com as Indústrias; 
• Implantação de Programa de Milhagem;  
• Gestão da Equipe de Vendas;  
• Mudança na remuneração da Equipe de Vendas;  
• Acompanhamento das Metas de Vendas em faturamento, markup e formas de 

pagamento;  
• Capacitação, Dinâmicas e Motivacional com a Equipe de Vendas; 
• DRE por Loja.  

 

 
 



Empresa:    Disys Sistemas 
Período:   06/12 – 06/13 
Cargo:    Gerente de Projetos 
 
Projeto FIBRA na OI:  
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
 

• Gestão dos Testes de Sistemas/Conectividade/UAT das Fábricas contratadas para o 
Projeto Fibra (Accenture, IBM, Aitec,CPM);  

• Controle de cronograma e status report; 
• Alinhamento com as frentes técnicas e key-users do Siebel, Arbor, Netwin, ICS, Transact, 

PWASATI, IN86 e SAP; 
• Acompanhamento pelo Quality Center e Share Point.  

 
 
 
 
Empresa:    Athos Farma Distribuidora Farmacêutica (Intermed) 
Período:   07/08 – 05/12 
Cargo:    Gestor de TI/Logística 
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 

• Substituição de Sistemas ERP´s tecnologicamente defasados; 
• Implantação de WMS nos 17 CDs, sendo o do Rio um CASE, pois ocorreu em 38 dias;  
• Uso de Tecnologia RFID; 
• Implantação de Escritório PMO; 
• Divulgação quinzenal dos status reports dos projetos para o Conselho; 
• Implantação de NF-e e SPED; 
• Elaboração de orçamento de despesas e de investimentos; 
• Governança de TI; 
• Criação da Área de QA para os desenvolvimentos internos e pacotes recebidos da 

softwarehouse; 
• Processo de seleção de software para back-office (SAP); 
• Suporte para Auditoria Externa da KPMG; 
• Gestão do Projeto de Engenharia para montagem do CD de Pavuna; 
• Move dos servidores da Sede de BH para o Datacenter da Dédalus em SP; 
• Centralização dos CallCenters de MCO, BH e RBP em Pavuna; 
• Elaboração de ID´s para as áreas de TI/Logística; 
• Reestruturação da Área de TI/Logística; 
• SLA para fornecedores de TI/Logística; 
• Gestão dos contratos de TI e Logística; 
• Revisão dos Processos de TI e Logística; 
• Planejamento das atividades operacionais desde compras até o recebimento fiscal/físico e 

distribuição; 
• Elaboração de rotas de distribuição de acordo com o volume de vendas; 
• Sugestão de promoções de vendas de acordo com a validade dos produtos; 
• Balanceamento de produtos entre os 17 CDs. 

 
 
 
Empresa:     POLICS (do grupo POLITEC) 
Período:    10/07 – 07/08 
Cargo:     Gerente de Projetos 
 
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 

• Gerenciamento de equipe de especialistas SAP no Departamento de Auditoria da 
Petrobras, nas atividades de extração de dados, elaboração de consultas, análise e testes 
de  upgrade ECC6.0; 



 
• Ambiente competitivo por envolver interesses distintos de outras Consultorias. 

 
Empresa:     Add Technologies 
Período:    01/07 – 10/07 
Cargo:     Gerente de Projetos WEB 
 

• Gerenciamento dos Projetos na Veirano Advogados, Mongeral, MyMovies, IPLAN 
(Siscode), ETalent, Grupo Ediouro, .... 

• Tecnologia de CMS, .Net, Java, PHP, Oracle, SqlServer, Frameworks; 
• Controle de métricas da fábrica; 
• Gestão dos recursos da fábrica e de outsourcing; 
• Prospecção de Clientes/Projetos e elaboração de propostas comerciais; 
• Atuação como PMO dos Projetos em vigência; 
• Definição dos artefatos a serem utilizados na gestão dos projetos; 
• Ferramenta MS-Project; 
• Framework: SCRUM. 

 
 
Empresa:     GEMCO - Tecnologia de Gerência Comercial 
Período:    05/06 – 01/07 
Cargo:     Gerente de Projetos 
 
 
Projeto de implantação dos Módulos Contas a Pagar, Contas a Receber/Tesouraria, Contabilidade 
e Fiscal (parceria com a Mastersaf) na Magazine Luiza (400 lojas) em Franca/SP.  
 
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
 

• Análise de aderência, integrações com o mainframe e com o Sistema de Folha APData, 
mapeamento de processos, treinamento de usuários, especificação de customizações, 
status report (PMO) semanal com Diretoria, controle financeiro do projeto, alocação de 
recursos, controle de prazos da Fábrica e acompanhamento pós-implantação; 

• Integração com o Mastersaf. 
 

 
Empresa:    Metalnave SA 
Período:    10/04 – 04/06 
Cargo:     Gerente de TI 
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
• Elaboração de PDI para as empresas do grupo, a Metalnave e o Estaleiro Itajaí; 
• Desenvolvimento do site; 
• Implantação de um Plano Corporativo de Telefonia fixa com a Embratel (Vip-Phone, Vip-Line e 

Vip-Net) e móvel com a Claro; 
• Reestruturação da equipe de Informática; 
• Projeto de integração entre a Folha de Pagamento (RM) e a Contabilidade (MXM); 
• Projeto de VídeoConferência entre a Metalnave e o Estaleiro; 
• Estabelecimento de normas e políticas de Informática; 
• Levantamento de processos, para especificação relativa à cisão da Empresa. 

 
 
 

Empresa:    BTZ Informática Ltda. 
 
Período:    10/03 – 09/04 
Cargo:     Gerente de Projetos 
 

 



Terceirizado pela G&P – Gennari & Peartree, para os seguintes Projetos: 
 
Projeto na CVRD: 
 

• Líder de Projetos na Vale do Rio Doce, atuando em conjunto com a equipe da IBM e da 
Oracle, gerenciando o desenvolvimento/homologação das customizações identificadas, 
objetivando a implantação do ERP Oracle Application. 

 
 
 
Empresa:    Intermed Distribuidora Farmacêutica 
 
Período:    08/00 – 09/03 
Cargo:     Gerente Corporativo de Informática 
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
 
• Elaboração do PDI; 
• Mapeamento de processos; 
• Implantação de ROI para gastos em TI; 
• Gerenciamento da equipe própria e da Delage (softwarehouse que desenvolveu o ERP – 

Disbby); 
• Participação ativa no negócio da Empresa; 
• Escolha de uma solução para o Sistema de Pedido Eletrônico; 
• Crescimento do uso de EDI com a indústria; 
• Implantação de B2B no site, onde clientes podiam diretamente fazer seus pedidos de vendas, 

fornecedores obterem seus pedidos de compras e os representantes obterem informações das 
suas vendas e inadimplência; 

• Envio de e-mails marketing formatados de acordo com as características das 
farmácias, apoiadas numa solução de CRM, desenvolvido em conjunto com as áreas de 
vendas e de marketing; 

• RFP para alteração do design do site; 
• Administração do CPD, através do estabelecimento de política de back-up, projeto de 

segurança, rotinas e infra-estrutura de hardware e software; 
• Aquisição de equipamentos, link´s de dados/voz, serviços de cabeamento e gráficos (formulário 

de notas fiscais); 
• Desenvolvimento de interfaces, objetivando o processo de fusão com a ITA 

REPRESENTAÇÕES. 
 
 
Empresa:     GEMCO - Tecnologia de Gerência Comercial 
Período:    05/95 – 08/00 
Cargo:     Gerente de Projetos 
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
 
• Gestão da implantação do ERP Gemco; 
• Prospecção de novos clientes e projetos; 
• Demonstração do Sistema em pré-venda e elaboração de proposta comercial; 
• Planejamento do projeto com os key-users/patrocinadores; 
• Responsável pela elaboração/controle do cronograma de implantação, alocação de recursos, 

custo do projeto, entregáveis da fábrica, change request e riscos via MS-PROJECT; 
• Apresentação do status report para o Comitê; 
• Especificação dos requisitos do cliente, com o respectivo controle das customizações na 

fábrica de software; 
• Treinamento de usuários, acompanhamento dos cadastros iniciais e dos primeiros dias de 

operação; 
• Interfaces com Sistemas: SAP, MasterSaf e Amdocs. 
• Principais Projetos que gerenciei a implantação do ERP:  ATL (Claro), Americel, Telemig, 

Shoptime, TeleAmericanas, Barleys Lojas de Departamentos  e Amoedo Construções.. 



 
 
Empresa:     Brazilian Food Benefícios Ltda. 
 
Período:    05/93 - 05/95 
Cargo:     Supervisor de Projetos de Sistemas 
     da Brazilian Food Distribuidora de Alimentos 
 
Principais Atividades Desenvolvidas:   
• Implantação do Sistema Translog de Controle de Frotas e do Sistema Gemco de Automação 

Comercial; 
• Automação dos vendedores através de coletores de dados; 
• Manutenção e desenvolvimento do ERP Gemco, através do gerenciamento de equipe própria 

de dois analistas e seis prestadores de serviços externos; 
• Administração das rotinas do CPD. 
 
 
Empresa:   Macro Planejamento e Vendas Ltda. 
 
Período:   08/90 - 05/93 
Cargo:    Analista de Sistemas, promovido para Gerente de Sistemas 
 
Principais Atividades Desenvolvidas:  
 
• Documentação e especificação do Sistema de Previdência Privada/Seguros; 
• Adequação/desenvolvimento dos Módulos de Cálculo de Reserva matemática, Atualização de 

Contribuição/Benefício, Consignação em Folha através de Fita; 
• Estabelecimento de normas e padrões para documentação de sistema; 
• Manutenção e desenvolvimento do Sistema, através do gerenciamento de equipe própria de 

quatro analistas e dois prestadores de serviços externos. 
 
 
Empresa:   Price Waterhouse Consultores de Empresas 
 
Período:   12/88 - 08/90   
Cargo:    Consultor Assistente I, promovido depois para Consultor Pleno 
 
Principais Atividades Desenvolvidas: 
 

• Projeto interno de seleção de rede local; 
• Projeto de revisão da automação de agências do Banco Econômico, que compreendeu o 

levantamento geral da situação/necessidades dos sistemas das diversas carteiras, através 
de entrevistas com os coordenadores de todas áreas do Banco. Verificação da 
documentação de programas, normas, padrões e planos de contingências, e também o 
acompanhamento da compatibilização das três plataformas de hardware existentes. 

 

CONTRATAÇÃO 
 
Formato, remunerações e benefícios a combinar.  
 
Tenho Empresa aberta para emissão de NF.  
 
Possibilidade de trabalhar em outra cidade. 
 
Disponibilidade imediata 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 
Brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, 52 anos, divorciado 


