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Objetivo 
 
Analista de Negócios. 
 
Resumo das qualificações  
 
§ Dezoito anos de experiência na área de Tecnologia da Informação : suporte, análise e 

desenvolvimento de sistemas; análise de processos; coordenação de projetos;  
§ Líder de TI no Projeto de Implantação do SAP; 
§ Experiência internacional de um ano nos Estados Unidos; 
§ Graduação e Especialização na área de TI;  
§ MBA em Logística; 
§ Motivação, iniciativa, e proatividade; 
§ Flexibilidade, ótimo relacionamento pessoal e espírito de equipe; 
§ Liderança de equipes e coordenação de projetos; 
§ Comunicação verbal  e escrita; 
§ Organização e responsabilidade; 
§ Orientação para qualidade e resultados; 
§ Visão estratégica e de processos. 
 
Experiência profissional  
 
Desde 23/04/2001 - WEG Equipamentos Elétricos S.A., Jaraguá do Sul (SC) 
Multinacional com sede em Jaraguá do Sul (SC), líder do mercado de motores elétricos na 
América Latina e figurando entre os cinco maiores fabricantes do mundo, a WEG exporta para 
mais de 100 países e conta com filiais e assistência técnica nos cinco conti nentes. 
 
2008-2009 Analista de Processos no Departamento de Controladoria 

Coordenação do Projeto Revisão de Perfis SAP. 
Suporte à Central de Recebimento Fiscal, Faturamento e Transportes. 
Key user no projeto NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, responsável pela definição dos 
cenários de teste, treinamento dos colaboradores envolvidos na emissão e 
recebimento de notas fiscais, e suporte durante o período de go live. 
Responsável pela revisão do processo de integração eletrônica de dados (EDI) com 
as transportadoras. 
Coordenação da equipe que está projetando a central de recebimento, 
faturamento, e transportes no projeto de incorporação da WEG Itajaí . Responsável 
pelo desenho do processo de recebimento e faturamento centralizado, cronograma 
para repasse do treinamento, plano de trabalho, treinamento conceitual, e suporte 
pós go live. 

 
2006-2008 Líder da Equipe de Comércio Exterior no Projeto SAP  

Coordenação de uma equipe com cerca de 20 pessoas, composta por analistas, 
consultores, e usuários chave, responsável pelos módulos de Exportação, 
Importação, e Drawback. 
A equipe foi responsável pelo levantamento dos requisitos de negócio e estudo de 
aderência da solução SAP+pw.CE; configuração; levantamento, aprovação, e 
desenvolvimento dos gaps; saneamento de dados; testes unitários e integrados; e go 
live. 
Suporte ao Departamento de Logística Internacional após o go live. 

 



 
 
 

 
2004-2005 Analista de Processos na WEG Exportadora 

Coordenador da seção de Sistemas de Comércio Exterior.  
Coordenação do Projeto SLE - Sistema de Logística de Exportação: tracking dos 
pedidos, e download de toda documentação dos processos de exportação. Com esse 
módulo a WEG ganhou o Prêmio Padrão de Qualidade em B2B 2005, da Revista B2B 
Magazine, na categoria Mecânica. 
Implantação do WMS na filial da WEG em Atlanta, EUA: upgrade do sistema Apprise; 
treinamento dos usuários; implantação do módulo de WM com o uso de rádio 
freqüência. 
Planejamento do projeto de integração das filiais da Europa.  
Participação no planejamento estratégico de TI, e gerenciamento d a carteira de 
projetos da seção. 
Mapeamento dos processos de marketing e vendas da WEG Exportadora. 
Participação no projeto de estudo de aderência do ERP e no estudo do novo sistema 
de ERP global da WEG. 
Suporte as filiais do exterior. 
Facilitador dos Grupos de Usuários da WEG Exportadora e das Filiais da Europa. 
Membro do CCQ e do 5S. 
 

2003 Analista de TI na WEG Electric Motors, nos Estados Unidos  
Treinamento no sistema Apprise; mapeamento dos processos da filial; definição do 
plano de TI da filial. 
Implantação do Sistema de Marketing; projeto da Intranet; coordenação do projeto 
do novo website da filial. 
Inventário de hardware e software; administração das licenças de software; 
cabeamento estruturado de redes. 
Concepção e desenvolvimento do WEG Online International Trade para envio de 
pedidos. Através deste portal atualmente todas as filiais e boa parte dos clientes do 
exterior enviam seus pedidos eletronicamente para a WEG no Brasil.  

 
2002 Analista de Sistemas no projeto CRM 

Com esse sistema a WEG integrou as áreas de vendas, engenharia, e PCP,  que 
utilizavam sistemas independentes e passou a trabalhar de maneira integrada, 
garantindo uma resposta mais rápida para os clientes nas cotações e nas entradas 
de pedidos. 
Fui responsável pelo mapeamento dos processos de propostas e pedidos, e pela 
análise e definição do módulo comercial. Acompanhei durante este projeto a 
implantação do conceito de fábrica de software no departamento de TI.  

 
2001 Analista de Business Intelligence no Sistema de Informações Gerenciais  Online 

Levantamento dos indicadores de negócio; definição do Data Warehouse, das regras 
de extração de dados e dos algoritmos de agrupamento; concepção do sistema de 
EIS (Enterprise Information System) e desenvolvimento das telas nas ferramentas 
Maestro e BO (Business Objects); treinamento e suporte. 

 
Empregos anteriores  
 
1998-2000 Bunge Alimentos S.A., Gaspar (SC) 
1993-1998 Sênior Sistemas Ltda, Blumenau (SC) 
1991-1993 Sistemas Blumenau Ltda, Blumenau (SC) 
1989-1991 Prefeitura Municipal de Blumenau, Blumenau (SC) 
1985-1989 Banco do Brasil S.A., Rio do Sul (SC) 
 



 
 
 

 
Formação acadêmica  
 
2008-2009 MBA em Logística pela Anhanguera/Fatej (em andamento) 
2004 Pós graduação em TI na Gestão Integrada de Negócios pela FURB 
1989-1997 Bacharel em Ciências da Computação pela FURB 
1986-1988 Técnico em Processamento de Dados pela FEDAVI 
 
Cursos relevantes 
 
07/2008 Gerenciamento de Projetos - Euax - 24 horas 
05/2007 Classificação Fiscal de Mercadorias - WEG - 4,5 horas 
05/2007 Comércio Internacional - Importação - Banco do Brasil - 8 horas 
10/2006 Comércio Internacional - Exportação I - Banco do Brasil - 8 horas 
06/2006 Incoterms - Decision - 8 horas 
05/2006 SCM601 Processes in Logistics Execution - SAP - 3 dias 
05/2006 SMI310 SAP Solution Manager: Implementation Tools in Detail - SAP - 5 dias 
05/2006 SCM500 Processes in Procurement - SAP - 4 dias 
04/2006 TERP10 mySAP ERP Integrated - SAP - 10 dias 
03/2006 SAP01 R/3 Overview - SAP - 2 dias 
02/2006 Programação Neurolingüística no dia-a-dia - Sociesc - 16 horas 
02/2006 Técnicas de Apresentação - WEG - 15 horas 
10/2004 Comunicação, Expressão Verbal e Oratória - Communic - 20 horas 
07/2004 Administração do Tempo - WEG - 8 horas 
06/2003 English as Second Language - Gwinnett Technical College - 60 horas 
02/2003 Gerência por Projetos: a Base para Projetos de Sucesso - Projexpert - 24 horas 
11/2002 Gestão de Projetos - Catho - Online 
10/2002 Negociação e Administração de Conflitos - SENAC - 15 horas 
 
Idiomas 
 
Inglês Fluente (5 anos em escolas no Brasil, curso de 3 meses nos Estados Unido s, um ano 

morando e trabalhando nos Estados Unidos, professor na Alps Idiomas de 2004 a 
2006) 

 
Espanhol Domínio (3 anos em escolas no Brasil,  professor na Alps Idiomas de 2005 a 2006) 
 
Alemão Compreensão (contato familiar, e 6 meses de estudo) 
 
Visão de futuro 
 
Em até 2 anos: 
§ Concluir o MBA em Logística (previsão 2009) ; 
§ Retomar minha carreira como professor de Inglês e Espanhol ; 
§ Iniciar a faculdade de História (realização pessoal).  
 
Em até 5 anos 
§ Cursar pós graduação em Gestão de Projetos; 
§ Iniciar um mestrado em Logística ou Gestão de Projetos; 
§ Lecionar em cursos de graduação. 
 

Jaraguá do Sul (SC), Junho de 2009. 


