EDSON DE OLIVEIRA SANTOS
Rua Zacarias Assunção, 147, Parque Gerassi II, Santo André, SP
Tels.: 11 98918-0025 97333-0216(cel) ou 11 4903-0216
E-mail: EOSANTOS@MSN.COM

EXECUTIVO DE LOGÍSTICA
53 anos de idade e 30 de carreira desenvolvida em empresas como:
TINTAS CORAL, ALBA QUÍMICA (atual Henkel/Hexion) e SIKA S/A
Resumo das Competências



Sólida experiência nas atividades relativas a área de logística: distribuição, transportes, fretes, materiais, movimentação,
faturamento, estoque, pcp, negociação, centros de distribuição e projetos logísticos.
Amplo conhecimento das mais variadas ferramentas de gestão de processos, como Six Sigma, Lean Manufactoring e KPI´s,
dentre outros.



Coordenação de equipes multidisciplinares para desenvolvimento de novos projetos acompanhamento de cronogramas e
suporte às áreas envolvidas.





Acompanhamento e análise junto às unidades de negócio, manufatura, financeiro e fornecedores com o objetivo de melhor
relação custo /benefício, visando melhor desempenho e compatibilidade para o atendimento à demanda.
Gerenciamento direto com equipe de 20 pessoas e indireto com aproximadamente 85 pessoas.
Reconhecimentos em premiações da ANAMACO para o item atendimento.



Atuação em órgãos como ABIQUIM, SETECESP, INMETRO.








Formação Acadêmica e Idiomas
Graduado em Direito pela Universidade Paulista (UNIP) (2007)
Logística Empresarial pela FGV (2002)
Graduado em Administração de Empresas – Comércio Exterior pela Universidade Metodista (1990)
Inglês avançado
Experiência Profissional

ABREU LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

Dez/2017 - Dez/2018

Transporte - segmento Construção

Consultor



Consultoria de logística financeira, com período determinado.
Reengenharia financeira e implantação de procedimentos.

QLL Logística e Armazenagem Ltda

Jul/2016 - Jul/2017

Logística e Armazenagem – segmento Logístico

Gerente Geral





Reportando aos proprietários da empresa, responsável por todos os processos envolvendo a atividade logística;
Implementação de diversas ferramentas de gerenciamento, estruturação logística, coaching dos funcionários;
.Ações de aperfeiçoamento e controle dos processos;
Gestão de todo o negócio.

Transportadora Vantroba Ltda

Jul/2013 - Jul/2016

Transportadora - segmento Transporte

Gerente de Unidade





Reportando-se aos proprietários, responsável pelas operações logísticas, na unidade de negócio de Atendimento ao Cliente COMLURB
e Anglo American (Porto Açú-RJ), fui responsável pela área de Logística, envolvendo equipe de 325 pessoas, das áreas operacionais
e administrativa.
Participei ativamente em vários projetos como: Re-desenho do sistema de escoamento e distribuição dos equipamentos, em torno de
150 veículos.
Responsável pela negociação e contratação de fornecedores de insumos;



Desenvolvi diversos projetos para otimização da frota, gerando savings significativos.

SIKA S/A

Set/1999 - Mai/2009

Multinacional Suiça de médio porte - segmento Químico

Chefe de Operações Logísticas











Reportando-se ao Gerente de Logística e Atendimento ao Cliente, fui responsável pela área de Logística, envolvendo equipe de 25
pessoas nas áreas de: Estoque, armazenagem, faturamento, transportes, fretes, expedição, centro de distribuição e projetos logísticos.
Participei ativamente em vários projetos como: Re-desenho do sistema de faturamento (ERP BPCS), Re-desenho do formato de
formação de estoques, Re-estruturação de unidade fabril, Atendimento à demanda, Implantação de códigos de Barras, Implantação de
rádio freqüência, Six Sigma, Lean Manufactoring, BSC (Balance Score Card), 5 S, dentre outros.
Responsável pena negociação e contratação de fornecedores de transporte, fornecedores de insumos para projetos logísticos e
aquisição de equipamentos de rádio freqüência em conjunto com a área de Informática e suprimentos.
Criei diversos procedimentos, como: Qualificação de fornecedores, homologação de fornecedores, Gestão e Política de estoque,
Política de atendimento à clientes, dentre outros.
Responsável pela intermediação junto à ABIQUIM nos assuntos referente à Resolução 420 da ANTT.
Certifiquei fornecedores de transportes, tendo como base requisitos de avaliação pré-estabelecidos em normas internas.
Desenvolvi diversos projetos para otimização de fretes, gerando savings de 1% do faturamento da empresa.
Desenvolvi estudos de otimização de estoques, envolvendo 3.500 sku´s, obtendo os seguintes resultados: Savings de R$ 1MM (2007).

ALBA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (atual Henkel e Hexion)

Mar/1997 - Jul/1999

Multinacional Norte Americana de grande porte - segmento Químico

Supervisor de Distribuição





Reportando-se ao Gerente de Logística e Administração de Vendas, fui responsável pela área de distribuição, envolvendo a
coordenação das atividades de transporte e distribuição nas unidades fabris no Brasil (Cotia-SP, Boituva-SP, Curitiba-PR, Belém-PA e
Manaus-AM), bem como, desenvolvimento de fornecedores de transporte nas categorias de carga seca e líquida, para os modais
rodoviário, marítimo e fluvial.
Participei ativamente em projetos como: Implantação do SAP (módulo SD); re-estruturação do modus operandis no atendimento à
clientes; re-estruturação logística, dentre outros;
Fui responsável pela adequação do formato de atendimento à clientes da BU Industry gerando saving de mais de US$ 1 MM (1998)

Tintas Coral LTDA.

Nov/1984 - Set/1996

Indústria Multinacional Inglesa de grande porte - segmento Químico/Tintas e vernizes

Encarregado Administrativo de Transportes







Reportando-se ao Gerente de Logística, fui responsável pela área de distribuição, envolvendo administração de estoques, faturamento,
expedição, transportes e fretes, com uma equipe de 23 pessoas;
Desenvolvi diversas ferramentas de gerenciamento para as áreas de minha responsabilidade.
Participei ativamente em projetos como: Implantação de Centro de Distribuição (Rio de Janeiro e Porto Alegre), Implantação do ERP
Magnus-Datasul; Implantação do sistema de faturamento, Gerenciamento de Inventários, dentre outros
Fui responsável pela re-estruturação na área de pcp;
Fui responsável pelos inventários de produtos acabados
Participação ativa junto a órgãos como DNER, SETCESP e ABIQUIM.

Informações Adicionais




Brasileiro, Natural de São Caetano do Sul, casado, 01 filho com 24 anos.
Profundos conhecimentos em ERP´s (BPCS, Magnus, SAP-SD)
Perfil no Linkedin: http://br.linkedin.com/pub/edson-santos/17/600/299

Cursos






DDI – Development Dimensions International – Transição de Gestor a Líder - São Paulo / SP (2008).
APLA – Assoc. Petroquímica y Química Latinoamericana – Benchmark Now! – São Paulo / SP (2008).
MB&A – Mena Barreto & Associados – Liderança em tempos de mudança – São Paulo / SP (2007).
ABIQUIM – Legislação relativa ao meio ambiente, ao transporte e saúde do trabalhador– São Paulo / SP (2005).
Diversos outros, voltado à Liderança, Gestão de Pessoas, Qualidade, Meio Ambiente, ISO, Transportes de produtos perigosos,
informática, etc...

