RENATO GIOVANI NOBRE
(11) 99146-15232 | tatonobre@uol.com.br
https://www.linkedin.com/in/renato-giovani-nobre/

Gerente Financeiro / Controller
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 anos de background profissional em indústrias multinacionais na área Comercial, de Controladoria e
Financeira, com preparação de relatórios financeiros fiscais e gerenciais.
Gestão de equipes multifuncionais, cuidando desde o desenvolvimento de times, coordenação de processos,
até o treinamento/capacitação técnico-operacional e avaliação de performance.
Sólida experiência em auditorias internas e externas com as Big4, fazendo a interface entre áreas e com os
Stakeholders ao longo dos processos.
Gestão de Fluxo de Caixa operacional e domínio em elaboração de Budget e Forecast, bem como comparativos
diversos, por Business Unit, por centro de custos, por linha de produto, etc.
Elaboração, implementação, acompanhamento e reporte de relatórios gerenciais para suportar as tomadas de
decisão do corpo diretivo das empresas.
Participação em processos de implantação e reestruturação de áreas financeiras, bem como em ações de duediligence, fusões e aquisições (M&A).
Apoio consultivo em comitês de planta no contexto industrial, com forte atuação e alinhamento junto às outras
áreas fabris.
Participação como Key-user na coordenação e validação de implantação de sistemas integrados como: Datasul
(Magnus – hoje Totus), JDEdwards, Prism, Efisc, IFS, StarSoft, Softland e SAP.
Domínio em ferramentas de tecnologia e sistemas integrados com foco em otimização de processos e
relatórios (excell avançado, visual basic, macros e interface com sistemas).

FORMAÇÃO ACADÊMICA E IDIOMAS
MBA pela FGV Alphaville – Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria / 2013
Curso de Extensão em Mercado de Capitais, Matemática Financeira e Redação Empresarial pela UNIBAN / 1999
Graduado em Administração de Empresas pela Uni Santanna / 1998
Formação Yellow Belt (Lean Six Sigma) cursado na Costa Rica / 2005
INGLÊS E ESPANHOL AVANÇADOS

HISTÓRICO PROFISSIONAL
SIEGWERK BRASIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA.

(JUL/08 – MAI/20)

Indústria química alemã fabricante de tintas para impressão de embalagens com faturamento anual de US$ 80 milhões e 275
funcionários.

 GERENTE FINANCEIRO
•
•
•
•
•
•
•

Reporte funcão ao CFO Latam com Equipe direta de 07 liderados.
Procedimentos para elaboração e análises de Budget e Forecast, comparativos com realizado versus atual e
anos anteriores, mensal e YTD;
Responsável por reportar e comentar os resultados financeiros a Alemanha;
Integração e envolvimento com o time financeiro regional (Latam) e corporativo (Alemanha);
Relatórios gerenciais, análise de rentabilidade por cliente, produto e unidade de negócio;
Coordenação e acompanhamento junto às auditorias internas e externas anualmente;
Projetos e análises de investimentos (CAPEX), projeção de “payback”;
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•

Forte controle de fluxo de caixa (cash flow), análises e projeções, prevendo e alertando sobre as necessidades e
ações a serem tomadas para não comprometer o fluxo financeiro da empresa;
Obrigações fiscais e financeiras: eCF, LALUR, SPED, FCONT, etc.
Contabilização e conferência da folha de pagamento (folha terceirizada);
Assegurar e cumprir com as requisições contábeis, fiscais e de auditorias;
Incorporação e consolidação de empresas adquirida pelo Grupo Siegwerk;
Controles e acompanhamento das despesas operacionais diretas e indiretas, provisões de contas trabalhistas,
ressarcimentos, projetos, etc.;
Visão micro e macro dos departamentos em busca de possíveis melhorias, em busca de otimizar os resultados
sempre;
Apontamento dos pontos fracos da empresa, sugestão de melhorias e rentabilidade;
Elaboração de relatórios gerenciais para diretoria e corporação;

CABLENA DO BRASIL LTDA.

(MAI/06 – JUL/08)

Indústria mexicana metalúrgica fabricante de cabos ópticos, coaxiais e elétricos com faturamento anual de US$ 68 milhões e
260 funcionários.

 ANALISTA DE CUSTOS E ORÇAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporte ao Gerente Financeiro com equipe indireta de liderados;
Apuração de custo industrial por absorção dos produtos fabricados e comprados para revenda. Fechamento
mensal dos períodos contábeis e toda rotina contábil;
Responsável pela organização e inventário da empresa, sendo estes periódicos e anuais com auditoria externa.
Controles de itens obsoletos e provisões dos casos necessários;
Avaliação dos custos dos produtos produzidos e de revenda para estudo de rentabilidade, estratégias de
formação de preços;
Procedimentos para elaboração e análises de Budget e Forecast, comparativos com realizado atual e anos
anteriores, mensal e YTD;
Formação de preços para equipe comercial, com base em estratégias definidas pela diretoria e corporação;
Relatórios gerenciais, análise de rentabilidade por cliente, produto e unidade de negócio;
Controles e acompanhamento das despesas operacionais diretas e indiretas, provisões de contas como fretes,
“claim”, etc.;
Consolidação e análise de balanço para report;
Responsável pela unidade Cablena Telecom, membro do Comitê de Planta;
Formação em Auditor Interno – ISO 9001.

H.B. FULLER BRASIL LTDA.

(JAN/98 – MAI/06)

Indústria norte-americana química fabricante de adesivos industriais com faturamento anual de US$ 24 milhões e 80
funcionários.

 ANALISTA DE CUSTOS E ORÇAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporte ao Gerente Financeiro;
Apuração de custo industrial e fechamento mensal dos períodos contábeis;
Contabilização e apuração dos resultados financeiros das empresas, reporting;
Responsável pela organização e inventário da empresa, sendo estes periódicos e anuais com auditoria externa.
Controles de itens obsoletos e provisões dos casos necessários;
Análise do pricing dos produtos, avaliando rentabilidade e estratégias;
Elaboração e análises de Budget e Forecast;
Formação de preços para equipe comercial, com base em estratégias definidas pela diretoria e corporação;
Análise de rentabilidade por cliente, produto e unidade de negócio;
Treinamento em sistemas: JD Edwards e Prism cursado no Chile em 2001;
Curso e treinamento sistema Pillar (para consolidação e report) cursado no Chile em 2002.

