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WILLIANS MOLOGNONI 
 
Rua Armando Ítalo Setti, 659 T1 AP-157 Baeta Neves.  
CEP 09760-280 São Bernardo do Campo – SP 
Fones: (11) 99941-4515  
E-mail: wilmolognoni@gmail.com  
Brasileiro, casado, 41 anos. 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Pós-Graduação    Gestão Empresarial; FEI                 conclusão 12/2013  
Bacharel Químico                  FASB                                     conclusão 12/2003 
Técnico Químico    Colégio Dr. Clovis Bevilácqua    conclusão 12/1996 
 
SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES 
 
• Responsável pela elaboração de soluções para problemas apresentados nos produtos, processos, fabricação e 

aplicação. Liberar fórmulas para o processo fabril e assessorar a produção na implementação sistemática de 
novos processos. Responsável pela alteração e aprovação em formulações e insumos. 

• Visitas técnicas às montadoras OEM e agregados com planos de ação bem definidos. 
• Elaboração de relatórios conforme normas de qualidade, produção, controle de processos, demonstrativos de 

resultados, plano de ação e correção. 
• Apoio à assistência técnica, vendas, marketing envolvendo cálculo de custos, cadastro de produtos, controle de 

estoque interno/externo e análise de resultados financeiros; 
• Solução e otimização de processos, buscando metas de custo x produtividade x qualidade. 
• Liderar tecnicamente projetos e atividades de desenvolvimento, controle de qualidade e manutenção de produtos 

conforme ISO TS 16949 e ISO 14001. 
• Domínio de informática e aplicativos: Microsoft Office, Internet Explorer, SAP (production e master data) e IMDS; 
• Conhecimento na formulação de tintas para segmento OEM, Repintura e veículos comerciais; 
• Conhecimento básico em injetoras de Poliuretano para baixa e alta pressão (Manutenção e Aplicação); 
• Responsável do laboratório físico e químico para ensaios de performance em poliuretanos rígidos, flexíveis e 

elastômero para os principais segmentos, tais como Footwear, Automotive, Appliance, Furniture e New Market 
developments. 

 
 
BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes 
 
01 /2000 a 11/2019–   Químico  
 
Laboratório de desenvolvimento, aplicação e controle de performance para poliuretanos  
 

 Responsável pelo lab. de análises físicas e químicas para Poliuretanos; 
 Desenvolvimento de Poliuretanos para os segmentos (Footwear, Automotive, Appliance , Furniture and 

New Market Development). 
 Elaboração de documentação PPAP conforme necessidade do Cliente;  
 Aplicação e apoio a manutenção de injetoras de baixa e alta pressão; 

 
 Gestão e controle e estoque de matérias primas; 
 
 Responsável químico pelo segmento de peças plásticas; 
 
 Responsável pela formulação de esmaltes, base- coat solvente, primers e vernizes utilizados nas linhas 

produtivas de montadoras e aplicadores de peças plásticas e metálicas; 
   Responsável pelo lab. Desenvolvimento OEM, ASM e ASP. 
 Responsável pela adaptação das formulas, implementação produtiva de primer base água tecnologia 
alemã para o Cliente MBB-JDF; 
 Responsável pelo projeto Actros MBB-JDF homologação de materiais ligados á pintura original e 
repintura; 
 Atuação nas montadoras OEM visando adequação e correção de produtos em processos produtivos; 
 Atuação nas áreas de Repintura (Complementos e Acabamentos), Veículos Comerciais (Frotas); 
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 Conhecimentos no processo de aplicação para sistemas pneumáticos, eletrostáticos (ESTA) e 
BELL/BELL. 

 
BASF-SA 
05/1999 Estágio – SAC e Laboratório de desenvolvimento em repintura. 
01/2000 Efetivação. 
 
AKZO NOBEL/PPG  
Estagiário (Linha OEM, Controle de Processo na planta VW- Anchieta) 
01/1998 – 12/1998 
 
 
HEDCAM – BRASINCA SCS-SP. 
Controle do Processo de fosfatização, tintas e tratamento de efluentes (Cabinas VOLVO do Brasil)  
01/1996 – 12/1997 Estágio e efetivação. 
 
 
IDIOMAS 
 

 Inglês – nível Avançado – Conversação. 
 Intercâmbio - Programa intensivo em idioma inglês na Escola VEC CANADA - BC 
 Alemão – Nível básico A3/2 (Schritte). 

 
CURSOS COMPLEMENTARES 
 
 Ciclo básico de Negócios                                                              BASF                               07/2004 
 Eu invista nesta marca                                                                  SENAC                            08/2005  
 Requisitos Específicos FIAT                                                          Interaction Plexus           07/2008 
 APQP+ PPAP (4°Edição) - ISO  TS 16949                                    VTB                                06/2007 
 Aditivos para Tintas                                                                        Byk-Chemie                   05/2004 
 Lean Six Sigma – Formação Green-Belt  (BASF)                         SiqueiraCampos             06/2007                
 FMEA -3° Edição –Manual da QS 9000                                         Bureau Veritas               08/2007  
 Treinamento GHS ABNT NBR 14725-1                                         Indax/Intertox                 05/2013 
 Validação de FMEA                                            BASF S.A                       04/2011  
 Nomeclatura e classificação fiscal de mercadorias                 Aduaneiras                    10/2014  
 Materiais poliméricos e injetoras de plásticos de Eng°.       SENAI –Mario Amato     06/2016 
 Customer Intimacy – Módulo A       BASF       05/2017     
 
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

• Experiência Internacional Profissional - Viagem para a BASF- ARGENTINA site Tortuguitas  
      Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais tecnologia (BELL / BELL) visando novo Projeto da 
      MBBras – ACTROS;  
 
• Experiência Internacional Profissional – Viagem para a BASF ALEMANHA Münster  

Projeto ACTROS, Cliente MBBras. 
 
• Experiência Internacional Pessoal – Viagens para Argentina, México, Canada, Estados Unidos e Alemanha. 
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