CURRICULUM VITAE
EVANDRO SALAS FERREIRA
47 Anos (29/01/73)
Brasileiro
Casado - 1 Filha

Rua São Paulo, 1296 - Apto 102
Bairro Cerâmica - Sâo Caetano do Sul - SP
CEP 09530-211 Cel.: 11 99346-9400
e-mail: EvandroSalas@gmail.com
OBJETIVO : CONTROLLER / GERENTE FINANCEIRO / DIRETOR FINANCEIRO
FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduação – Bacharel em Ciências Contábeis, concluído em 1997com CRC 1SP208571O/5 pela Universidades Capital/SP .
Pós Graduação – Lato Sensu - Administração Contábil e Financeira, concluído em junho de
2003 pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado/SP)
Pós Graduação – Lato Sensu - MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV/SP, concluído em novembro de 2005.
Inglês Nível Avançado
PROFISSIONAL
Carreira de 27 anos na área Financeira e Contábil em empresas multinacionais, sendo
que nos últimos 16 anos liderando e desenvolvendo equipes e sucessores,
acompanhando as mudanças e tendências da economia. Implementando as novas
regras e princípios contábeis ao longo do período. Além do acompanhamento diário da
Legislação e suas inúmeras mudanças, procurando sempre apoiar a direção da empresa
na tomada de decisão com informações precisas além de viabilizar projetos do ponto de
vista Fiscal e Financeiro.
HISTÓRICO PROFISSIONAL
MERZ COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA – Desde 12/2018 a 11/2019
Controller
Filial Brasileira da Merz Alemanha do ramo estético e farmacêutico, criação e estruturação
da área de controladoria e finanças como um todo, implementação de IFRS, projetos de
redução de custos fiscais e implementação de novo armazém, responsável por
Contabilidade, Tesouraria, Contas a Pagar e Receber, Crédito e Fiscal.
ZAMBON LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA - De 08/2010 a 12/2018
Gerente de Controladoria
Filial Brasileira do Zambon Group (Italiano) no ramo Farmacêutico com faturamento
aproximado no Brasil de 90 milhões de dólares no ano e presente em 15 países.

Responsável pelos departamentos de Custos, Contabilidade Geral, Fiscal, Contas a Pagar
e Receber , Tesouraria, Seguros, budget, forecast e Reporting para Matriz com equipe de
oito pessoas com reporte direto ao Diretor Financeiro.
Reestruturação da área e criação de parte da equipe assumindo internamente atividades
fiscais e contábeis que estavam terceirizadas.
Participação ativa durante o ano de 2011 para implantação do Sistema SAP sendo
responsável pelos módulos FI e CO e pelas estratégias para assegurar uma implantação
com planos de contingência para não parar a operação da empresa.
Adequação da Contabilidade ao IFRS em 100%, a lei 11638/2007 e 12973/2014 que
alteraram profundamente a estrutura contábil e fiscal da empresa sendo que na 12973/2014
já estamos adaptados para a entrega da ECF em 2015. Atendimento a Auditoria Externa
sempre sem pontos relevantes.
Entrega de Budget últimos anos com cumprimento da meta.
Implantação de métricas e indicadores de Fluxo de Caixa e Capital de Giro.
Participação e implementação como líder de projetos Lean da empresa.
ABBOTT PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - De 02/2010 a 08/2010
Gerente de Contabilidade
Filial brasileira do laboratório americano Abbott que comprou mundialmente as atividades
farmacêuticas do Grupo Solvay.
Participação e responsável pelas informações Contábeis, Fiscais e Financeiras da empresa
incorporada, atendendo e acompanhando Due Diligence.
Assessoramento e liderança na integração das equipes.
SOLVAY FARMA LTDA - De 05/2005 a 02/2010
Gerente de Contabilidade
Filial Brasileira da Solvay Group (belga) no ramo farmacêutico com faturamento aproximado
de 65 milhões de dólares no ano e presente em mais de 50 países.
Responsável pelos departamentos de Custos, Contabilidade Geral, Fiscal, Contas a Pagar
e Receber, Crédito, Tesouraria e Reporting com equipe de nove pessoas incluindo dois
supervisores e reporte direto ao Diretor Financeiro.
Transferência dentro do grupo Solvay com desafio de estabilizar o sistema SAP que acabara
de ser implementado e desenvolver a equipe.
Elaboração de estudos tributários para redução de pagamentos de impostos.
Treinamento constante para equipe de vendas sobre tributação e condições comerciais.
Participação no planejamento estratégico da empresa e estudos de viabilidade de produtos
e negócios no Brasil, entre eles a implantação de vendas de vacinas no Brasil que em três
anos representava 25% do faturamento da empresa.
SOLVAY POLIETILENO LTDA – De 2000 a 05/2005
Coordenador de 2002 a 2004
Contador 2004 a 05/2005
Filial Brasileira da Solvay Group (belga) no ramo de Polietilenos com faturamento
aproximado de 100 milhões de dólares no ano e presente em mais de 50 países.
Responsável pelos departamentos de Custos, Contabilidade Geral, Fiscal, Contas a Pagar,
Receber, Planejamento Financeiro, Budget Orçamentos para próximos dez anos e Reporting
com equipe de sete pessoas e reporting direto ao diretor Geral
Atendimento a Auditorias Interna e Externa e implantação de normas e procedimentos.
Participação como key user na implantação do sistema SAP no ano 2000
Implementação de indicadores de performance financeiro e responsável pelo
acompanhamento do cumprimento das metas.
Implementação da metodologia de transfer price sobre serviços entre departamentos.

SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A – De 1995 a 2000
Filial Brasileira da Solvay Group (belga) no ramo de Produtos Químicos e PVC com
faturamento aproximado de 800 milhões de dólares no ano e presente em mais de 50 países.
Realização de Controle de custos de unidades de negócios apoiando a gestão na tomada
de decisão e elaboração de orçamentos.
Participação em projeto criação, implantação e divulgação de Controles Internos da área
Financeira.
Participado em projeto SAP e treinamento da área contábil e financeira no modulo FI e
demais departamentos no modulo CO para controle de gastos.
SOLVAY DO BRASIL LTDA 1993 a 1995
Filial Brasileira da Solvay Group (belga) e Holding do Grupo no Brasil com acionaria em
empresas do Grupo e terceiros e prestação de serviços para essas empresas.
Realização das atividades contábeis e financeiras, implementando melhorias no controle de
aplicações financeiras e cálculos através de planilhas eletrônicas.

ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS- CONTÁBIL/FINANCEIRA

- Elaboração de Demonstrações Contábeis: BP, DR, DMPL, Fluxo Caixa;
- Elaboração de Relatórios Gerenciais;
- Equivalência Patrimonial;
- Elaboração de Declarações de IRPJ (lucro real) ;
- Apuração Mensal do IRPJ (lucro real );
- Folha de Pagamento;
- Controle de Processos de Importação/ Exportação;
- Tributos: PIS/COFINS/IPI/ICMS/ISS/IRRF/IRPJ/CS;
- ICMS Substituição Tributária;
- Obrigações Fiscais;
- Elaboração de Custos Industrial/Gerencial;
- Previsão e Planejamento Financeiro;
- Fluxo e controle de Caixa;
- Analise de crédito;
- Planejamento Tributário e estratégico entre as unidades de negocio;
- Negociação de aplicações e empréstimos bancários e planejamento para empréstimos
mútuos entre Cias do grupo;
- Transfer Price;
- Preparação de Budget e forecast e rolling forecast.
- Apoio as unidades de negócios
CURSOS EXTRACURRICULARES
Lei 11.638/07 - KPMG 2009
Amana Key – Programa Gestão Avançada – APG Senior
Programa de Desenvolvimento de Lideres – Franquality
Programa Desenvolvimento de Liderança – ADIGO
Conhecimento de sistema de ERP - SAP R3 / Microsiga
Sistema de Impostos e SPED: SATI (Sonda Procwork)
Sistema de Conhecimento Relatório Contabilidade - CHEOPS eo Hyperion
IRFS – KPMG em 2011 e IOB em 2016
Transfer Price – KPMG em 2010 e IOB em 2016
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Caminhadas, ciclismo e leitura.

PRETENSÃO SALARIAL
A combinar

