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   Áreas de atuação:  Gestão em marketing, vendas e serviços técnicos  
 

                                                                                                                                                                                                          Qualificações 
-42 Anos de experiência em negócios de suporte nas áreas técnicas de produtos poliméricos industriais com ênfase em materiais compósitos, adesivos, 
coatings e elastômeros.  
-Sólidos conhecimentos em engenharia de materiais e processos de moldagem de termofixos termoplásticos e elastômeros, adesivos estruturais, 
desmoldantes e aditivos de desempenho.  

    -Comprovada experiência em analise de oportunidades, desenvolvimento e implantação de negócios.  
    -Elaboração de estratégias e planos de ações para novas aplicações em mercados existentes e novos mercados. 
    -Comprovada habilidade na organização e administração de eventos técnicos, congressos e promoção de produtos.  
    -Implementação e coordenação de atividades de comercio exterior em importação e exportação e representação comercial.  
    -Perfil profissional voltado a trabalhos de equipe, coaching, treinamento e liderança. 
    -Experiência internacional tendo atuado em matrizes no exterior.  
    -Ativo membro de Associações de materiais compósitos e conselheiro editorial em publicações do setor. 
    -Especialista em segurança do trabalho com ênfase em processos poliméricos. 
   - Piloto de aeronaves especialista em aplicações de materiais compósitos no segmento aeroespacial.  
    -Professor universitário e palestrante, com publicações de livros e artigos técnicos nacionais e internacionais.  

                                                                                                                                                                                       Formação Acadêmica 
-Mestrado Stricto Senso              FACCAMP                                                                            Ciência da Computação                                              2014  
-Master / MBA                              PDG/FGV                                                                              Finanças e Marketing                                                 1990 
-Bacharelado                               UNIB                                                                                      Docência Terceiro Grau                                              1980 
-Química                                      Faculdades Oswaldo Cruz                                                    Química Industrial                                                        1978 
-Técnico Químico                         Escola Técnica Oswaldo Cruz                                              Técnico Química Industrial                                          1972 
 

Línguas e Computação  
-Inglês e Espanhol escrito e conversação fluentes 
-Alemão e Frances intermediário 
-Computação avançada em aplicativos, softwares de gestão e de implementação de ferramentas computacionais de engenharia.  

                                                                                                                                                                                     Experiencia Profissional 
-Global Composites Consultoria Ltda. (Julho 2015) 
Atividades de consultoria em vendas, capacitação de equipes técnicas e comerciais, promoção e marketing de produtos com ênfase em materiais compósitos e 
elastômeros como resinas, reforços aditivos de desempenho. 
Cargo: Diretor  
 
Elekeiroz  S.A. (2005 a 2015) 
Empresa do segmento industrial da Holding Itausa, produtora de intermediários químicos, plastificantes e resinas concentradas ureia formol e poliéster 
insaturado. Responsável por área comercial e serviços técnicos ao cliente.. 
Cargo: Coordenador de Vendas, Marketing e Assistência Técnica. 
 
-Global Composites Consultoria Ltda. (Janeiro 2002 a Maio 2005)  
Atividades de consultoria em vendas, capacitação de equipes técnicas e comerciais, promoção e marketing de produtos com ênfase em materiais compósitos e 
elastômeros como resinas, reforços aditivos de desempenho. 
Desenvolvimento de novos clientes locais e internacionais. Analises de viabilidade econômica , levantamento e segmentação de mercados. Elaboração de 
treinamento focado em Gel Coats na Escola Cray Valley do Gel Coat. 
Contratos elaborados e contratados com Henkel Loctite, Cray Valley CCP, Masterpol Adesivos e Elekeiroz S.A. 
Cargo: Diretor  
 
-Henkel Loctite – Divisão  Dexter CO.  Adhesive & Coating System  (Abril 1999  a Dezembro 2001)  
Multinacional  americana líder de mercado nos segmentos de especialidades de elevado desempenho como adesivos estruturais e de uso geral, desmoldantes 
poliméricos voltados aos mercados de transformação de plásticos, embalagens e materiais compósitos para os segmentos aeroespacial, transportes energia e 
indústria geral. 
Transferido da Dexter para Henkel Loctite por fusão de negócios. Responsável por vendas e serviços técnicos para América Central , Caribe e América do Sul 
com escritórios em Seabrook NH USA, Cidade do México, São Paulo e Buenos Aires.  
Cargo: Gerente de Mercado América Latina 
 
-Resana Reichhold  (Janeiro 1987 a Abril 1999) 

   Empresa produtora líder de resinas poliéster insaturado, gel Coats, resinas estervinilicas, uretanicas, alquidicas, fenólicas, acrílicas dentre outras, voltadas aos 
mercados de materiais compósitos, tintas e revestimentos, adesivos plásticos, reprografia e indústria gráfica e elastômeros.  
Cargo: Gerente Divisão Poliéster  
 
-Mercedes Benz do Brasil  (Dezembro 1984 a Dezembro 1986) 
Multinacional Alemã líder de mercado no desenvolvimento e produção de soluções em veículos motorizados para transporte de carga e passageiros como 
caminhões e utilitários, ônibus, veículos militares e veículos de passageiros. Responsável por desenvolvimento de processos de engenharia e manufatura de 
materiais não metálicos, atuando como suporte técnicos nas divisões de moldagem de materiais compósitos, termoplásticos e elastômeros em ônibus, 
utilitários  e caminhões. Estagiou nas unidades de pesquisa e desenvolvimento de plásticos, elastômeros e pintura em Stuttgart e Sindelfingem na Alemanha.  
Cargo: Chefe de Divisão Especialista em Processos Plásticos 
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-Tecglass Ind. e Comercio LTDA. (Atual CCP Polynt (Março 1981 a Dezembro 1984) 
Produtora líder de mercado de gel Coats, agentes desmoldantes, peróxidos orgânicos, distribuição e representação de matérias primas, materiais auxiliares e 
equipamentos para o segmento de materiais compósitos. Responsável por desenvolvimento de produtos, negócios e assistência técnica. Treinamento das 
equipes técnicas e de vendas, elaboração de cursos e treinamentos a clientes. 
Cargo: Gerente Técnico 
 
-Glaspac LTDA. (Dezembro 1977 a Março 1981) 

   Empresa líder e pioneira no segmento de moldagem de materiais compósitos do segmento de caminhões, tratores, ônibus e utilitários, veículos com marca 
própria como bugies e replicas Cobra e Thunderbird,  mobiliário urbano, pecas para forcas armadas etc.  
Cargo: Gerente Industrial 
 
-Drager Lubeca (Janeiro 1976 a Dezembro 1977)                                                                                                                                                                                                  
Subsidiaria Brasileira do grupo alemão Draeger Lubeck, líder de mercado em equipamentos de segurança industrial e médicos.  
Responsável pelo setor desenvolvimento de produtos e moldagem de materiais compósitos. 
Cargo: Chefe de Divisão Especialista em Processos Plásticos 
 
 
-Glastec/ Ferro Enamel (Março 1975 a Janeiro1976) 

        Produtora de pigmentos e gel Coats, resinas poliéster, peróxidos orgânicos e distribuição de matérias primas, materiais auxiliares e equipamentos para  
materiais compósitos. Responsável por vendas, assistência técnica e treinamento em aplicações de produtos a clientes.  
Cargo: Vendedor Técnico 
 
-Lonaflex   (Atual FRAS-LEE) (Outubro 1973 a Março 1975) 
Empresa líder no desenvolvimento e produção de elementos de fricção como lonas, pastilhas e discos de embreagem. Atividades de analises físico químicas 
de matérias primas, materiais auxiliares e pintura e desenvolvimento de produtos e adesivos para aplicação em pastilhas automotivas, trens e aviões.  
Cargo: Químico Analista  
 
Laboratório Orbisflora (Químico Trainee Fevereiro 1973 a Setembro 1973) 
 

                                                                                                                                                                                   Resultados e projetos envolvidos  
Desenvolvimento de produtos e mercado 

- 2005 a 2015 
Programa de exportação de resinas poliéster América do Sul – Vendas medias de R$1,2 Milhões/ano(Cash net).  Introdução, desenvolvimento de mercado e 
vendas de resinas tecnologia DSM para segmento náutico – Vendas medias de R$1 Milhão ano (Cash net). Introdução, desenvolvimento de mercado e vendas 
de resinas Ester Vinilicas tecnologia BASF para segmento náutico e corrosão – Vendas medias de R$0,6 Milhão/ano (Cash net). Treinamentos Técnicos, 
SSMA e aulas pos graduação  em Materiais Compósitos Universidade Positivo. Numero superior a 5000 pessoas treinadas e 80 alunos nas aulas regulares 
nos temas Polímeros e Materiais de Núcleo (Professor Titular) 
 

- 2002 a 2005 
Programa de exportação de resinas poliéster América do Sul – Vendas medias de R$1,2 Milhões/ano(Cash net).  Desenvolvimento de mercado e vendas de 
aplicação de adesivos uretânicos Masterpol Vendas R$1 milhão/ano  (Cash/net). Vendas de desmoldantes e adesivos industriais Henkel Loctite R$3 milhões 
/ano. Desenvolvimento de negócios CCP Cray Valley (Projeto Cray Valley França/Cook Composites USA)Vendas US$10 Milhões ano e vendas de reforços de 
fibras de vidro e resinas Ester Vinílicas R$1,2 Milhões /ano. Escola do Gel Coat Cray Valley CCP, numero superior a 1000 pessoas treinadas no Brasil e 
Argentina. 
 

- 1999 a 2002 
Vendas de Desmoldantes poliméricos semi permanentes, adesivos Hot Melt e estruturais Dexter para América Latina US$1 Milhão/ Ano  
 

- 1987 a 1999 
Coordenação de vendas e desenvolvimento de Mercado de adesivos estruturais Pliogrip Ashland com vendas de US$1 Milhão /Ano. Desenvolvimento de 
mercado e nacionalização de Gel Coats Jotun Polymer Noruega com Vendas US$8 Milhões/Ano 
Desenvolvimento de mercado de resinas especialidades de baixa emissão de fumaça e injeção de resina com vendas superiores a R$3Milhoes /Ano. 
 

- 1984 a 1986 
Coordenação e implantação de divisão de moldagem de pecas em compósitos, termoplásticos e elastômeros na Mercedes Benz em São Bernardo do Campo 
e Campinas. Redução de custos por verticalização integrada na ordem de R$25 Milhões /  Ano.  
 
-                1981 a 1984 
Coordenação e implantação de unidades produtivas de desmoldantes, pigmentos líquidos e peróxidos orgânicos com receitas em vendas de R$0,6 Milhão no 
primeiro ano. 
  
 Habilidades e Competências 
Comunicação, liderança, coaching e trabalho em equipe. 
 
Menções e Citações 
Premio Personalidade do Ano Excelência em Compósitos 2005 – Editora do Administrador 
Premio Conjunto da Obra Excelência em Compósitos 2012 – Artsim 
Premio Hall da Fama 2014 – Artsim 
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