Bruno Reis Marques
Brasileiro, 32 anos, casado , sem filhos.

Rua São Francisco Xavier, 381 apto 405
Maracanã - Rio de Janeiro, RJ - 20550-010
Cel.(21) 98558-4805
brunormarques@yahoo.com.br
https://br.linkedin.com/in/bruno-marques-30ab828b

Qualificações
Experiência de 5 anos na área de planejamento (comercial e financeiro).
Controle de operações e do caixa de fundos de investimento.
Controle e acompanhamento de despesas e receitas em instituição financeira.
Desenvolvimento e aplicação de matriz de rateio de custos entre as áreas da companhia.
Experiência Profissional
Consultor
Consultor financeiro
08/2017 – atualmente
- Consultoria financeira, atuando também com elaboração de laudos voltados para empresas em processo de
recuperação judicial;
- Levatamento de dados in-loco para construção de relatórios financeiros;
- Construção de plano operacional e financeiro;
- Elaboração e análise de fluxo de caixa;
- Identificação de riscos e oportunidades econômicas, suportando discussões de Business Plan;
- Analise de situação econômico-financera e de viabilidade;
Grupo Bozano Investimentos
Analista de Backoffice
04/2016 – 08/2016
- Acompanhamento de carteira com 17 fundos, totalizando R$ 3,6 bilhões de PL e caixa dos fundos de
R$ 200
milhões;
- Backoffice de operações ativas (renda variávavel e renda fixa) dos fundos da Bozano Investimentos;
- Gerencialmento dos caixas dos fundos da instituição para cobertura das operações de ativo e passivo;
- Suporte à mesa de operações nas operações de alinhamento das estratégias dos fundos;
- Gestão das operações de Empréstimos de Ação (pontas tomadoras e doadoras);
Analista de Controladoria/Tesouraria
04/2014 – 04/2016
- Acompanhamento e controle da gestão de pagamentos das 9 empresas do grupo, com aproximadamente 60
fornecedores e budget de R$ 10 milhões/ano;
- Controle do fluxo de pagamentos de funcionários e sócios das empresas do grupo, totalizando 61
colaboradores com remuneração de R$ 5,8 milhões/ano;
- Construção e monitoramento de matriz de centro de custo para correta distribuição de receitas e despesas nas
áreas da companhia;
- Criação de relatórios gerenciais com viés de controles internos;
- Conciliação bancária para todas as empresas do Grupo Bozano Investimentos;
- Interface com a contabilidade para apuração de tributos;
- Rotinas de controle do orçamento Real vs Orçado;
- Apuração e acompanhamento do AUM (asset under management) por vertical e contrução de relatórios;
- Relatório de acompanhamento da distribuição de cotas e financiamentos dos sócios da empresa.
Analista de Risco
04/2013 – 04/2014
- Elaboração de relatórios gerenciais para a mesa de operações, suportando tomada de decisão;
- Desenvolvimento e apresentação dos indicadores de risco para as reuniões semanais junto à gestão da mesa
de operações;
- Monitoramento dos fundos quanto ao enquadramento às regras das instituições do mercado financeiro.
SEBRAE – RJ
Analista de Planejamento
07/2011 a 04/2013
- Suporte à análise da carteira de projetos do SEBRAE – RJ visando otimização de recursos. Total de 118 projetos,
com budget R$ 140 milhões;
- Construção de painel com universo das empresas atendidas pelo SEBRAE utilizando a base de Empreendedores
Individuais, Micro e Empresas de Pequeno Porte, com quantitativo por região e segmento de atividade para
construção dos projetos da instituição;
- Suporte na construção do orçamento das regionais, garantindo o cumprimento das diretizes da empresa;
- Desenvolvimento de manual para definição do orçamento da carteira de projetos;
- Participação na avaliação do planejamento de projetos (Ex.: Projeto Sebrae na Copa, Projeto Sebrae nas
Olimpíadas 2016);

Analista Articulação Institucional
05/2010 a 07/2011
- Orientação de negócios aos empreendedores nos balcões e em atividades externas (feiras e congressos);
- Responsável pela operacionalização do Programa Próprio (Elaboração de Plano de Negócios) em Botafogo;
- Prospecção de clientes através de palestras sobre o Programa Próprio;
- Análise e encaminhamento de clientes para consultoria empresarial;
- Elaboração de planilhas para aprimorar o atendimento regional;
- Construção de ferramentas de controle de faturamento e estoques do Empreendedor Individual.
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social – BNDES
02/2008 – 12/2009
Estagiário - Departamento de Economia Solidária
LECCA Investimentos
Estagiário – Backoffice

03/2007 - 08/2007

TELEMAR
Estagiário - Relações Institucionais

09/2006 – 02/2007

Economus Jr.
Estagiário – Empresa Júnior de Economia da UERJ

09/2005 – 08/2006

Formação Acadêmica
MBA em Gerenciamento de Projetos
Universidade Cândido Mendes

02/2012– 09/2013

Graduação em Ciências Econômicas
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

03/2003 – 12/2009

Colégio Naval
Ensino Médio no colégio de formação de oficiais da marinha

02/2000 – 12/2002

Cursos
Business English (180 horas)
Stafford House – Boston (MA)
Controladoria (24 horas)
CADEMP – Fundação Getúlio Vargas
Curso de Atualização em Teoria Econômica (especialização) (240 horas)
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Instituto de Economia
Estratégia no Mercado de Ações e Opções (20 horas)
Associação Nacional das instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA
Curso de Análise Ambiental de Projetos (24 horas)
Convênio UFF / LATEC – BNDES
Introdução à Análise Técnica (20 horas)
Associação Nacional das instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA
Matemática Financeira com HP 12c (20 horas)
Universidade Estácio de Sá
Introdução ao Mercado Financeiro (20 horas)
Associação Nacional das instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA

Idiomas
Inglês Avançado
Business English – Stafford House - Boston (Imersão)
Inglês Regular - Curso BRASAS
Inglês Regular - Curso CCAA

04/2017 – 07/2017
09/2006 – 12/2007
03/1996 – 12/1999

