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ADMINISTRATIVO / COMERCIAL 
Disponibilidade para viagens 

 

 

Síntese das qualificações e resultados obtidos 

Profissional com 25 anos de experiência em rotinas administrativas, financeiras (contas a pagar e fluxo 
de caixa) e comerciais em empresas de médio e grande porte. 

Experiência na análise da evolução de venda física e monetária (Market Share) e elaboração de 
incentivos de vendas. 

Forte atuação na análise de preços/custos, margens de lucro e desempenho de marcas nas vendas, 
projeção de custos e cálculos de preços,  

Habilidade em desenvolvimento de indicadores e relatórios gerenciais. 

Vivência em sistema da qualidade ISO.  

Resultados obtidos: 

 Padronização dos processos de serviços ao cliente através de procedimentos, fluxos e políticas, 
gerando maior produtividade da equipe e do departamento; 

 Criação de novos controles de projetos em andamento, gerando maior eficiência e satisfação do 
cliente. 

 
Formação Acadêmica 

- Graduação em Gestão Empreendedora - Unip - Universidade Paulista - São Paulo/SP - 2007 
- Graduação em Economia - Universidade Sant'Anna - São Paulo/SP - Cursado até 3º Ano - 1997 
 
Histórico Profissional 

07/2007 – 03/2016 Tuv Rheinland – Ductor Implantação de Projetos Ltda. 
Segmento de Gerenciamento de Projetos, Consultoria e Engenharia 
Contratos: CDHU, SEHAB - CIDADANIA e SEHAB - DOMUS  
Assistente Administrativo e Secretaria com as seguintes responsabilidades: 
 Rotina de Contas a Pagar, Movimento Financeiro e Fluxo de Caixa, Reembolso de despesas e 

quilometragem, Controle das contas e do caixa para pequenas despesas do escritório; 

 Suporte ao departamento de Recursos Humanos, com as Folhas de Ponto, Apropriação de Horas no 
Sistema, Planejamento e solicitação de férias por departamento, ASO, EPI Equipamentos de 
Medição e Segurança; 

 Assessora dos controles e indicadores do Sistema da Qualidade ISO;  

 Acompanhamento dos Contratos de Pessoa Jurídica; 

 Controle e reposição de estoque, Coordenação dos serviços da equipe de limpeza e da manutenção 
predial do escritório; 

 Procedimento de Registro e distribuição de documentos/correspondências e malote em geral, 
organização e manutenção dos arquivos, controle por serviços típicos de escritório, tais como 



recepção, registro de compromissos, atendimento ao cliente, suporte a gerência com a função de 
secretaria, apoio aos executivos e demais departamentos; 

 Desenvolvimento de planilhas eletrônicas, tabelas dinâmicas, relatórios gerenciais, elaboração de 
gráficos, apresentações e indicadores de desempenho. 
 

06/2005 - 07/2007 INOVAX ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA  
Segmento - Sistema de Telecomunicação 
Assistente Comercial com seguintes responsabilidades: 
 Atendimento ao cliente e abertura de chamado técnico e Ordem de Serviços, follow-up, controle e 

análise de pós-serviços, suporte a equipe interna e externa. 

 Elaboração e emissão de propostas de vendas, orçamentos, negociação, cartas comerciais, 
métricas, Controle e manutenção dos Indicadores do Sistema da Qualidade e dos índices de 
performance comercial; 

 Procedimento de reposição de estoque, Coordenação dos serviços da equipe de limpeza e da 
manutenção predial do escritório; 

 Controle das Folhas de Ponto, Apropriação de Horas no Sistema e Férias dos colaboradores do 
escritório; 

 Rotina de Contas a Pagar, Movimento Financeiro, Reembolso de despesas e quilometragem, 
Controle das contas e do caixa para pequenas despesas do escritório. 

 

06/2003 - 11/2004 HOTEL DO FRADE & GOLF RESORT 
Seguimento - Hoteleiro 
Assistente Administrativo de Eventos com as seguintes responsabilidades: 

 Atendimento aos clientes, elaboração e emissão de orçamentos, propostas e contratos, venda de 
grupos e eventos; 

 Criação e controle de indicadores comerciais dos contatos, visitas e propostas fechadas, suporte à 
equipe externa com agendas e visitas; 

 Procedimento de reposição de estoque, Coordenação dos serviços da equipe de limpeza e da 
manutenção predial do escritório. 

 

Outras Empresas 
12/2000 – 06/2003 - Hotéis GP S/A - Summerville Beach Resort, Mar Hotel Recife e Atlante Plaza 
Assistente Administrativo de Vendas 
 
08/2000 – 12/2000 - GRUPO TMS CALL CENTER / CTI - Cooperativa de Trabalho 
Assistente de Crédito no Banco Santander do Brasil 
 

04/1999 - 10/1999 - HOTEL MONT BLANC 
Assistente Administrativo 

 

09/1992 - 11/1998 - Brasimac S/A Eletrodomésticos 
Assistente Administrativo de Compras/ Auxiliar do Departamento Comercial 
 
Cursos Complementares 

 Conhecimento Pacote Office, Outlook, Sistema de Registro e Controle de Documentos; 
 Word, Excel e Power Point - Dbios Treinamento e Serviços; 
 Qualidade no Atendimento ao Cliente - Artevisão Treinamento Empresarial; 
 Inglês – Técnico - Instituição de Ensino Opdec; 
 Espanhol – Conversação - USP - Universidade de São Paulo; 

 Relacionamento Interpessoal / Comunicação e Ética Profissional – Instituição Inovax. 


