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Rua Artur Prado, 57 Apto 43
Bela Vista - São Paulo - SP.
Cep 01322-000
Condução própria
Superior Incompleto - Economia vicente.digi@gmail.com
Não Fumante
 11 9898 47533
Brasileiro
Casado
56 Anos
01 Filha (35 anos)

OBJETIVO: COMPRADOR
1-SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES:
Sólida experiência ao longo de 20 anos na área de Suprimentos/Compras, adquirida junto a
empresas de médio/grande porte, com destacada atuação no seu seguimento de mercado.
A seguir são informadas as principais atribuições assumidas nessas empresas:
Carreira profissional desenvolvida de forma eclética. Comprador atuante nos seguimentos
de materiais produtivos (matéria prima, insumos e comodities), improdutivos, de
manutenção, máquinas, construção civil, equipamentos e bens de capital, TI/informática,
bem como contratação de serviços e negociação de contratos.
Pleno domínio das rotinas administrativas de compras/suprimentos/almoxarifado e de
recebimento.
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Análise de viabilidade econômica de compras, envolvendo a decisão de importar,
terceirizar ou verticalizar.
Perfeitamente familiarizado com sistemas de gestão de estoques e produção em ambiente
de JUST IN TIME.
Planejamento e gerenciamento de compras em expansão de fábricas, projetos e obras na
construção civil para médio e longo prazo, envolvendo a alocação de recursos materiais e
humanos.
Vivência em desenvolvimento de novos fornecedores, e de materiais alternativos, em
parceria com o departamento de engenharia.
Logística de compras e transportes, visando racionalização de estoques e minimização de
custos.
Leitura e interpretação de desenhos técnicos (mecânico, caldeiraria e civil).
Conhecimentos adicionais das normas ABNT-NBR, para os seguimentos de compras
produtivas, manutenção e construção civil.
Capacidade para elaborar relatórios gerenciais, estatísticos, de curva ABC e simplificação
de projetos.
Participação em projetos de reestruturação organizacional, junto aos clientes internos,
com ênfase nos atuais padrões de políticas da qualidade e políticas ambientais (ISO 9000 e
ISO 14000).
Responsável pelos processos de descarte e destinação de resíduos industriais junto aos
órgãos competentes.
Qualificação para criar e acompanhar metas de negociação, acordos de fornecimento e
avaliação de fornecedores.
Diligenciamento em campo das compras, obras e serviços contratados, a fim de manter a
qualidade, controle de pagamentos (fluxo financeiro), e garantia das normas de segurança.
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2- HISTÓRICO PROFISSIONAL:
Fev/15 a Fev/20 TRANSNASSER TRANSPORTADORA LTDA (Transportadora)
Jan/00 a jul/04) Atuando como comprador genérico para peças e partes de caminhões, carrocerias,
(8 Anos)
utilitários, facilites e TI. Assistente Comercial para contas VIPs.

Cargo: Comprador e Assistente Comercial

Ago/06 a Jul/14

LIGNOTECH BRASIL PROD. LIGNINA LTDA (Indústria Química)

(7 anos/11 meses) Único comprador, atuando em compras técnicas, matérias primas químicas,

produtos para laboratório, construção civil ( concreto, tubulações, válvulas,
hidráulica, elétrica, ferragens), manutenção predial, informática, projetos, obras, TI e
contratação de serviços para seis unidades (2 fábricas, 3 depósitos e 1 sede)

Cargo: Comprador

Fev/05 a Fev/06 MARCAS VIÁRIAS IND COM LTDA (Indústria Metalúrgica)
(01 ano)
Único comprador, atuando em compras produtivas de aços planos e não planos,
compras técnicas mediante desenho ,compras gerais e TI.

Cargo: Comprador

Abr/98 a Dez/99 PAPAIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Indústria Metalúrgica).
(1 ano/9 meses) Comprador de matéria prima para estamparia e fundição, de elementos de fixação e
itens técnicos mediante desenho, para fundição de latão, para 4 unidades
industriais. ( Unidades de fundição, ferragens, fechaduras e esquadrias).

Cargo: Comprador

Fev/95 a Jun/96 METALÚRGICA GERDAU S.A. (Ind. Metalúrgica e Siderúrgica).
(1 ano/4meses) Comprador técnico de usinagem e caldeiraria, máquinas e equipamentos.
Contratação de obras e serviços, para 11 unidades industriais.

Cargo: Comprador Técnico

Jun/89 a Mai/93 SOUZA CRUZ S.A. (Indústria Cigarreira).
(4 anos)
Comprador técnico de itens de usinagem e peças mediante desenho, para 7
unidades industriais. Compras de embalagens, rolamentos e afins.

Cargo: Comprador Pleno

Abr/86 a Mai/88 METALÚRGICA MATARAZZO S.A. (Indústria Emb. Metálicas).
(2 anos)
Atuando em compras de usinagem, peças técnicas e compras gerais para
ferramentaria.

Cargo: Comprador

3- FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO:
Universidade Mackenzie – Economia, Interrompido na 8ª. etapa. (2001)
2011/12 – Skill Idiomas – Inglês – estágios 1 e 2
 2001 - Noções Básicas de Import. e Com. Exterior – Organiz. Aduaneiras.
 1998 - Matemática Financeira – Universidade Mackenzie
 1992 - Administração e Elaboração de Contratos – Souza Cruz
 1990 - Noções em Legislação Tributária (ICMS e IPI) – Souza Cruz
 1988 - Técnicas de Negociação – Curso Meta
 1987 - Análise e Planejamento de Compras. – Improvement
Informática: Windows, MS. Office, Open Office, Outlook, Lotus Notes, Internet,
Sistemas integrados ERP Magnus/Datasul e TOTVS/Protheus/Microsiga.

4- IDIOMAS:
Inglês – Básico

5- PRETENSÃO SALARIAL:A/C

