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EXPERIÊNCIAS 

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA – Empresa de pública que atua como 
Autoridade Portuária no estado do Espírito Santo, movimentando em torno de seis milhões de 
toneladas por ano.  

Coordenador de Tecnologia da Informação - Coordenação da equipe de Tecnologia da 
Informação da Codesa, gerindo recursos orçamentários e coordenando a gestão do 
planejamento estratégico do setor, baseando-se nas metodologias consagradas de ITIL, PMI, 
SCRUM e COBIT; Atuação em gestão de riscos, segurança da informação e continuidade de 
negócio; Reestruturação dos processos de negócio do setor (metodologia Business Process 
Management); Elaboração e implantação do Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação da Codesa; Criação e implantação de indicadores de TI; Gestão e fiscalização dos 
contratos do setor, com objetos multidisciplinares (Sistemas, Infraestrutura, Telecomunicação, 
Controle de Acesso e CFTV) e envolvendo em torno de sete milhões de reais ao ano; 
Levantamento das necessidades e requisitos das áreas de negócio da Companhia, desenho de 
propostas técnicas, definição de escopo de projeto, elaboração de propostas de soluções 
tecnológicas e gestão dos projetos de desenvolvimento/implantação; Controle de aderência da 
infraestrutura de TI às normas aplicáveis. – Julho/2018 – Julho/2019. 



 

Assessor Técnico da Presidência - Coordenação de projetos da presidência da empresa; 
Fiscalização do contrato para implantação do primeiro Projeto de Cadeia Logística Portuária 
Inteligente entre os portos brasileiros, envolvendo em torno de vinte milhões de reais e quatro 
anos de duração; Acompanhamento dos contratos em vigor na empresa, envolvendo em torno 
de cinquenta milhões de reais ao ano; Acompanhamento e atualização da Gestão de Riscos 
Empresariais da Companhia; Acompanhamento e análise de indicadores de gestão e 
desempenho; Desenvolvimento e implantação de Dashboard de indicadores para a Direção; 
Atuação em projeto de integração dos sistemas de dados da empresa, com o desenvolvimento 
de interface de apresentação de dados em tempo real, e implantação de metodologia KPI; 
Coordenação de projeto de desenvolvimento e implantação de Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento in company para o Planejamento do Fluxo Portuário. – Junho/2017 – 
Julho/2018. 

Coordenador de Meio Ambiente – Coordenação de equipes multidisciplinares; Gestão 
orçamentária e de contratos, envolvendo em torno de cinco milhões de reais ao ano; Gestão 
de indicadores; Desenvolvimento e implantação de ferramentas de planejamento e controle; 
Interlocução frequente com as gerências de meio ambiente da Secretaria Nacional de Portos e 
Antaq; Evolução no Índice de Desempenho Ambiental em 27% (Indicador desenvolvido pela 
Antaq); Coordenador do Plano de Área do Estado do Espírito Santo, liderando as ações e 
reuniões do grupo, que envolve os principais terminais portuários do estado. – Abril/2016 – 
Junho/2017. 

Estel Serviços Industriais – Empresa de grande porte dos segmentos de manutenção e 
montagem industrial elétrica e de instrumentação. Projeto de montagem industrial da Usina 
VIII da Vale em Vitória – ES. 

Engenheiro de Planejamento   - Promover reuniões junto à Vale e à gerenciadora para 
alinhamento de escopo, demanda e priorização de atividades. Desenvolvimento e atualização 
de cronograma físico, programação de atividades, materiais, máquinas e equipamentos e 
histogramas de recursos.  Acompanhamento da curva de progresso com análise de não 
conformidades para criação de planos de ações corretivas e geração de relatórios de 
acompanhamento. Identificação e monitoramento das interfaces interdisciplinares do projeto. 
Geração de relatórios e apresentações gerenciais semanais. Coordenação da medição do 
contrato mediante supervisão do processo de documentação, revisão dos documentos e 
apresentação para a gerenciadora em reuniões semanais e mensais.  -  Março/2014 – 
Junho/2015. 

FCR Serviços e Representação - Médio porte. Segmento de manutenção de válvulas industriais 
e automação. A FCR é assistência técnica autorizada de marcas como Velan, Flowserve, Conaut 
e Protego Leser e atende as maiores indústrias do país como Petrobras, Vale e Shell. 

Engenheiro de Planejamento e Controle (Unidades Aracruz/ES e Macaé/RJ)  -  Gerenciamento 
de projetos de mecânica e automação no segmento industrial. Gestão de equipes de 
planejamento, suprimentos e logística. Análise e desenvolvimento de sistemáticas de 
planejamento e controle de projetos, programação, planejamento e controle das aquisições, 
gestão de estoque e gestão de logística. Criação e gerenciamento de sistema de indicadores de 
desempenho físico e econômico. Geração de relatórios gerenciais e coordenação de reuniões 
de acompanhamento. -  Março/2011 – Junho/2013 
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