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2020:

Superintendente – Departamento de Cédulas

2017 – 2019:

Superintendente – Departamento Comercial

2016 – 2017:

Analista na CMB

2015 – 2016:

Diretor de Cédulas e Moedas
Diretor de Tecnologia
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Superintendente – Departamento de Moedas e Medalhas
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Principais realizações:
A. Como Diretor de Cédulas e Moedas e Diretor de Tecnologia:


Responsável pelos seguintes segmentos de negócios:
Cédulas brasileiras
Cédulas para exportação
Moedas de Circulação
Moedas comemorativas
Medalhas comemorativas
Engenharia de Projetos, Processo e Produtos



Responsável pelo gerenciamento do contrato de cédulas e moedas com o Banco
Central do Brasil.



Responsável por negociações internacionais para comercialização dos produtos de
interesse da CMB em países como Argentina e Venezuela.



Gestão da Engenharia de Projetos, Processo e Produtos dos segmentos de
negócio Cédulas e Moedas.



Gestão das áreas Ambiental, de Segurança e Medicina do Trabalho.



Participação na equipe da CMB que viabilizou o projeto das medalhas Olímpicas e
Paralímpicas do Jogos Rio 2016.



Representante da CMB em conferências internacionais: Pacific RIM; Banknote
Conference; Currency Conference e Word Money Fair.

B. Como Superintendente do Departamento de Cédulas:


Responsável pela fabricação de cédulas do Real e cédulas para o mercado
internacional.



Assegurar o atendimento do Programa Anual de Produção – PAP e o cumprimento
dos prazos contratados.



Garantir o cumprimento das metas de perdas, orientando a equipe na proposição
de soluções de melhoria dos processos que levem a redução das perdas de
processo.



Propor investimentos visando a melhoria contínua do processo produtivo.



Manter os custos de produção dentro do orçamento previamente estabelecido
propondo soluções que levem a redução dos custos operacionais.



Elaborar e acompanhar os indicadores estratégicos da CMB e do Departamento.

C. Como Superintendente do Departamento Comercial:


Responsável pela Equipe de Comercialização e Atendimento ao Cliente do
produtos da CMB tais como: cédulas e moedas brasileiras, cédulas para

exportação, passaportes para a Polícia Federal e para o Ministério das Relações
Exteriores - MRE, moedas e medalhas comemorativas, cartões funcionais para as
mais diversas instituições federais, estaduais e privadas, entre outros produtos
metalúrgicos e gráficos.


Responsável pela negociação com a equipe do Departamento do Meio Circulante
do Banco Central do Brasil – BACEN/MECIR dos preços para os contratos de
cédulas e moedas brasileiras.



Gestão comercial dos contratos com a Polícia Federal e com o Ministério das
Relações Exteriores – MRE para o passaporte brasileiro.



Negociador do contrato para fabricação de cédulas para a Venezuela, gerando
faturamento para a CMB de US$ 11,4 milhões em 2018.



Gestão da equipe de comercialização de medalhas e moedas comemorativas, com
foco nos negócios B2C e incremento da venda online.

D. Como Superintendente do Departamento de Moedas e Medalhas:

IDIOMA
Inglês



Responsável pela fabricação de moedas de circulação do Real, moedas
comemorativas e medalhas.



Gerenciou equipe responsável pelo aumento da produtividade da linha de
fabricação de moedas de circulação, alcançando recorde de produção em 2013.



Gerenciou equipe de melhorias contínuas na linha de fabricação de moedas e
medalhas comemorativas com foco no aumento da qualidade, produtividade,
inovação e comercialização dos produtos.



Capacitou a equipe de produção para atendimento ao programa de moedas
comemorativas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e FIFA.



Gerenciou equipe de Engenharia de Processos responsável pela implantação do
Controle Estatístico de Processos - CEP na linha de fabricação de moedas para o
meio circulante com foco no aumento da produtividade.

