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Logística 

 
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES  
 
Profissional graduado em Administração de Empresas, com MBA em Logística Empresarial pela FGV. Atua há 

mais de 15 anos na área de logística em empresas multinacionais de grande porte. Experiências desenvolvidas 

nos processos de planejamento logístico e de produção, transporte e distribuição, importação e exportação. 

  
FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

 MBA em Logística Empresarial – Fundação Getúlio Vargas - 2011 

 Graduação em Administração de Empresas com ênfase em Marketing – FAV – 2005 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS  
 
08/2007 à atual  (NOME DA EMPRESA)  

     Empresa multinacional de grande porte no segmento automotivo. 

  
     ANALISTA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

     ANALISTA DE PLANEJAMENTO 

     TÉCNICA DE TRANSPORTES 

 

 Experiência desenvolvida no departamento de Planejamento Logístico com foco nos processos inbound 

e outbound, visão estratégica, liderança, comunicação e negociação com foco no cliente. 

 Atuação efetiva no atendimento ao cliente, processo nacional e exportação, com interface da matriz na 

Alemanha. 

 Análise e solução dos problemas operacionais diários e adequação do processo Milk-Run. 

 Controle e análise de fretes, devoluções, espaço físico do depósito. 

 Análise dos sistemas operacionais (SAP e SAP Transportation) na implantação do processo de 

roteirização e otimização de veículos. 

 Programação e controle de fornecedores, visando melhoria no nível de atendimento.  

 Follow-up com transportadoras, a fim de medir nível de qualidade no serviço e monitoramento do nível 

de atendimento logístico da empresa. 

 Elaboração de KPI`s operacionais, monitoramento de processos internos, desenvolvimento de novos 

fornecedores, follow-up de distribuição de peças, planejamento de produção para manufatura. 

 Implantação do processo Janela de Entrega, do sistema de controle de tempo e permanência e do 

sistema IDIS de programação. 



08/2006 a 08/2007  (NOME DA EMPRESA) 

     Empresa multinacional de grande porte no segmento logístico. 

 
     ANALISTA DE LOGÍSTICA 

 

 Responsável pelo recebimento de materiais (importação e nacional), e endereçamento dos mesmos, 

através de relatórios de conferência, sistema RR e SAP, bem como transferência de materiais de outros 

provedores logísticos. 

 Acompanhamento e desenvolvimento do processo COA, Interface SAP – MM3000 (Legacy- BOI 46) e 

movimentações sistêmicas diversas dos materiais dentro do armazém, bem como no ato da expedição 

quando são encontradas caixas avariadas, enviando as mesmas para retrabalho, entre outros tipos de 

movimentações (Warehouse, Planta, Storage Location), através de controle efetivo de movimentação 

física. 

 

08/2004 a 03/2006  (NOME DA EMPRESA) 

     Empresa multinacional canadense do segmento de autopeças. 

 
     ANALISTA DE LOGÍSTICA 

 

 Ampla visão de todo o ciclo dos produtos, atendimento às montadoras e responsável pelos processos de 

clientes como Volkswagen, Ford, Fiat, GM e Lear. 

 Recebimento e processamento de demandas via EDI, análise dos pedidos (release) e verificação de 

possíveis variações. 

 Otimização dos fretes e controle de fretes extras. 

 Planejamento e controle da produção, análise setup de máquinas, controle de horas paradas, entre 

outros fatores conflitantes no processo. 

 Determinação da produção inicial de acordo com a necessidade do cliente, expedição de produtos 

acabados e feedback pós-vendas. 

 

IDIOMAS 

 

 Inglês - avançado 

 Espanhol - básico (cursando) 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 Professora na faculdade Anhanguera Educacional nas disciplinas de Logística Empresarial e Administração de 

Empresas. 

 

 



CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  

 

 Sistema MRP / SAP (ET2000)  

 Sistema IDIS. 

 Interpretação e Auditor Interno da ISO 9.000.  

 Usuária chave e agente multiplicadora na implantação do Sistema Integrado de Gestão BAAN e EDI na área de 

distribuição e logística. 

 Key User Sistema SAP e SAP Transportation. 

 Linguagem visual e emocional. 

 Administração de reclamação e negociação comercial. 

 Relacionamento interpessoal. 

 Técnicas de negociação. 

 Atendimento ao cliente. 

 Housekeeping -  Implantação dos 5 S – (05 sensos). 

 

 


