ANDERSON GUSTAVO GUIMARÃES DOS SANTOS
Rua Frans Post, 1495
22745-080  Freguesia  Rio de Janeiro  RJ
(21) 98162-3719  (21) 3392-1847
ANDSAN37@YAHOO.COM.BR
51 anos  Brasileiro  Casado
Disponibilidade para viagens

OBJETIVO:

GERENTE DE PROJETOS

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
Carreira desenvolvida na área de Gestão Administrativa da Produção, com ampla experiência no controle de
operações de gestão da produção, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, elaboração de
relatórios, treinamento e desenvolvimento de equipes multidisciplinares de trabalho.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
12/2013 a 05/2017

STORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - GRUPO GIRO-VISÃO
Empresa de pequeno porte do segmento metalúrgico.
Gerente de Projetos

- Responsável pela gestão do projeto, envolvendo o planejamento, elaboração de escopo,
definição de cronograma e recursos, implementando atividades e administrando equipes para o
alcance dos objetivos estabelecidos;
- Atuação na análise dos recursos e contratação de prestadores de serviços necessários para o
projeto, viabilidade econômico-financeira, com foco no controle dos custos;
- Experiência no gerenciamento, prospecção e elaboração de projetos para clientes,
identificando a necessidade e mapeando requisitos, além de administrar riscos, elaborando
planos de contingência ou de solução de problemas para o sucesso do negócio;
- Vivência na liderança de equipes multidisciplinares, definindo responsabilidades, expectativas
e metas individuais, trabalhando ativamente pela integração e fluxo interno de informações
para os colaboradores;

08/2010 a 03/2013

GV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - GRUPO GIRO-VISÃO
Empresa de pequeno porte do segmento metalúrgico.
Gerente de Projetos Industriais

- Responsável pela gestão do projeto, envolvendo o planejamento, elaboração de escopo,
definição de cronograma e recursos, implementando atividades e administrando equipes para o
alcance dos objetivos estabelecidos;

- Atuação na análise dos recursos e contratação de prestadores de serviços necessários para o
projeto, viabilidade econômico-financeira, com foco no controle dos custos;
- Vivência na liderança de equipes multidisciplinares, definindo responsabilidades, expectativas
e metas individuais, trabalhando ativamente pela integração e fluxo interno de informações
para os colaboradores;

03/2008 a 08/2010

STORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - GRUPO GIRO-VISÃO
Empresa de pequeno porte do segmento metalúrgico.
Gerente de Projetos

- Responsável pela gestão do projeto de modernização da marca Giro-Visão, envolvendo o
planejamento, elaboração de escopo, definição de cronograma e recursos, implementando
atividades e administrando equipes internas e externas para o alcance dos objetivos
estabelecidos;
- Atuação na análise dos recursos e contratação de prestadores de serviços e fornecedores
necessários para o projeto, viabilidade econômico-financeira, com foco no controle dos custos;
- Atendimento ao sindicato da categoria; desenvolvimento do Programa de Saúde

Ocupacional da

empresa com respectivo controle de todas as demandas legais do MTE.

ATUAÇÕES ANTERIORES
01/2007 a 09/2007

SIR SPEEDY - NAVONA EDITORA LTDA, como Gerente

03/2006 a 12/2006

AD POLICRON ARTES GRÁFICAS LTDA, como Designer Gráfico

01/1997 a 01/2006

VIMARANES EDITORA ASSESSORIA e PROMOÇÕES LTDA, como Sócio

03/2006 a 12/2006

NACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA, como Sócio

FORMAÇÃO ACADÊMICA
MBA em Gerenciamento de Projetos - concluído em 10/2013
FUNCEFT – Fundação de Apoio CEFET RJ
Pós-graduação em Gestão Estratégica - concluído em 03/2001
Universidade Cândido Mendes
Bacharel em Economia - concluído em 04/1999
Universidade Federal Fluminense - UFF

INFORMÁTICA
Conhecimentos no Pacote Office, Microsoft Project e Internet.

