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HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) – Desde fev/2017  
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro  
Principais atividades: Responsável por manter o equilíbrio entre as despesas e receitas do CEAGESP 
administrando os recursos financeiros, além de cumprir com as obrigações fiscais cabíveis e dar 
suporte para todas as tomadas de decisão da Presidência, através de informações corretas e precisas 
referentes às movimentações financeiras. 

 

 Confidencial – 2005 à 2015 
Cargo: Sócio/Proprietário   
Principais atividades: Responsável pela elaboração de produtos para comercialização massificada, 
desenvolvimento de produtos para setores de varejo e cooperatova, criação de soluções de vendas de 
serviços e elaboração de produtos para atender câncer infantil, em parceria com instituições para melhor 
assistência do segurado. 

 Zurich Seguros - 2011 à 2015     
Cargo: Head of Sales & Distribution Mass Consumer LATAM 
Principais atividades: Gerenciamento dos Seguros Massificados na América Latina, Negociação com 
cliente da área de varejo para criação do produto (extençao da garantia), Plano de comunicação do 
produto com clientes, reestruturação estratégica de negócios e ampliação da carteira de clientes da 
empresa. 

 Mapfre Seguros – 2014 à 2011 
Cargo: Diretor Affinity Verejo 
Principais atividades: Responsável por maximizar as receitas e margens de vendas, com 
desenvolvimento de canais virtuais e físicos visando expansão do negócio, realização de vendas de 
seguro por meio de canais alternativos, gestão de equipe ao preparar os colaboradores para distribuir 
seguros por meio de varejistas. 

 Assurant Services Brasil – 2001 à 2004 
Cargo: Diretor comercial  
Principais atividades: Criação e desenvolvimento da empresa no Brasil, responsável pela direção das 
atividades e politicas do Departamento Comercial, avaliação de resultados e participações em reuniões 
de Comitês Financeiros para estratégias de negócios. 

 Aon Warranty Services - 2000 à 2001    
Cargo: Diretor comercial 
Principais atividades: Responsável pela direção das atividades e politicas do Departamento Comercial, 
alinhando a área aos objetivos estratégicos da empresa, gerenciamento de equipe, avaliação de 
resultados e desenvolvimento de performance de garantia estendida para cliente do mercado de varejo, 
resultando em mais de 50% o volume de vendas. 

 AIG Interamericana – 1998 à 2000 
Cargo: Gerente Comercial 
Principais atividades: Responsável pela área da empresa em vendas de seguro, realização do Prejeto 
de Garantia Estendida, criação de metodologia de desempenho de vendas no varejo, elaboração de 
treinamento para mais de 40 mil vendedores além da formatação da JOINT VENTURE GARANTEC: 
Multibrás – 60% de marketshare. 
 

 Panasonic do Brasil LDTA. – 1997 à 1998 
Cargo: Gerente de Marketing 
Principais atividades: Reporte ao Diretor Comercial, desenvolvimento de relatórios para controle de 
vendas, realização de portifólio de 50 produtos, acompanhamento de estoque diário, assim otimizando 
toda distribuição em território nacional, interação com toda equipe nacional (10 gerentes territoriais e 20 
superiores) e acompanhamento dos consultores responsáveis pela implantação do SAP na empresa. 
 

 Óticas Teixeira – 1996 à 1997 
Cargo: Gerente comercial 
Principais atividades: Reporte ao diretor comercial, responsável por ampliação de mercado em São 
Paulo, gestão de 10 colaboradores da área comercial, gerenciamento de 3 unidades no Brasil, 



 

desenvolvimento de estratégias de Marketing local em São Paulo e realização de ações sociais para 
crianças de baixa renda. 
 

 EAD (Com. Laboratório Fotográfico LTDA. – 1994 à 1996 

 Cargo: Diretor comercial 

 Principais atividades: Gestão de todos os setores administrativos, financeiros, contábil, RH, TI, 
compras e comercial, reporte direto ao sócio da empresa e gerenciamento de metade da rede. 

 

 TKM (Comércio de fotografia) – 1982 à 1994 
Cargo: Diretor comercial 
Principais atividades: Reporte aos sócios da empresa, gerenciamento de lojas (com mais de 350 
funcionários), controle do faturamento médio mensal (R$ 350k), participação na expansão da rede em 
mais de 40 unidades, implantação do processo de automatização dos processos de fotografia com 
produtos importados, forte parceria com matriz japonesa e implementação do “job rotation”, visando 
entender a dificuldade do outro.  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Graduação em ADM de Empresas – UNIB/2003 

 Graduação em Matemática – FMU/1986 (incompleto)  
 

CURSOS COMPLEMENTARES 

 2011: Desenvolvimento de Executivos Internacionais – IMDP 

 2010: Programa de Desenvolvimento de Executivos Internacionais – Mapfre/Espanha 

 2018: Executivo SIX SIGMA 

 


