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Graduado em Administração com ênfase em Finanças pela UFRGS / 2003
Pós Graduado em Logística pela FGV / 2009
MBA em Gestão Industrial na USP / 2013
Marketing Digital na USP / 2019

Resumo das Qualificações











18 anos de experiência profissional em empresas de grande porte, na área de Supply
Chain e Logistica
Experiência na programação de produção nas áreas de: produtos alimentícios
(Biscoitos, Panettones) e montagem de produtos acabado;
Experiência na abertura e administração de Centros de Distribuição;
18 anos de atuação na área de planejamento, controle de produção e logística
industrial;
Viagens constantes a praticamente todo o território nacional para acompanhar a
distribuição dos produtos seja através dos centros de distribuição próprio ou de
parceiros;
Grande experiência em negociações de compra e venda de fretes, armazenagens e
serviços e projetos
Projeto e Desenvolvimento do E-commerce na Bauducco
Capacidade de liderança e formação de equipe de alta performance, habilidade de
comunicação, adaptabilidade a novas funções e novos ambientes, focado em resultado.
Estudos de projetos, diagnósticos e desenho logístico alinhado a tecnologia voltada
para a Logística.

Experiência Profissional
KMM/Inovup – (Jul/2019 – Atual) – Empresa de Tecnologia com faturamento US$ 5 Milhões
e 200 funcionários.
Cargo: Diretor de Operações

Bauducco – (Out/2008 – Abr/2019) - Indústria alimenticia com faturamento US$ 1,2
bilhões e 4200 funcionários.
Cargo: Gerente Nacional de Logística e PCP
Agrenco Brasil – (Fev/07 – Set/08) - Indústria beneficiamento de Grãos,
Com faturamento de US$ 800 milhões e 1100 funcionários.
Cargo: Coordenador de Logística

ALL América Latina Logística – (Jun/03 – Fev/07) – Empresa de Logística e movimentação
de cargas com faturamento de US$ 2,3 bilhões e 8470 funcionários.
Cargo: Coordenador de Logística
Idiomas e Cursos




Intercâmbio para Iwoa (USA): curso inglês: Life Program (6 meses de duração)
Curso Bourse Game – American Express Bank 2001(7 dias)– Curso completo de mercado
financeiro e avaliação de cenários.
Domínio completo em Informática: Windows , Excel, Power Point, Word, SAP, Datasul.

