João AntonioVizagre
Av. Ramalho Ortigão, 188, apartamento 64, São Paulo, São Paulo, CEP 04130-010
Contatos: 115063-2290, 11 98369-3805
joao.vizagre@gmail.com
69 anos, casado

OBJETIVO: Assistência Técnica e Vendas Técnicas
FORMAÇÃOACADÊMICA
Superior:
Técnico:

Bacharel em QuímicaFaculdade de Filosofia São Bernardo do Campo, concluído.
Técnico Químico - Escola Técnica Mackenzie, concluído.
QUALIFICAÇÕES

49 anos de experiência em formulações de Polímeros,acompanhamento na produção das misturas, produção das peças
moldadas pó injeção, compressão e trafilados vulcanizados em túneis, trabalhando em empresas multinacionais,buscando
aumento de produtividade. Sólida formação acadêmica, capacidade de liderança, fluência nos idiomas Inglês e Espanhol. Perfil
handson e capacidade de adaptação rápida a novas funções e ambientes, com ética e determinação para enfrentar desafios.
Ministrei varias palestras em diversos órgãos nacionais e internacionais abordando temas referentes aos meus trabalhos, ou
seja, falando sobre Borracha Nitrilica, Borracha EPDM, Negros de Fumo e suas aplicações, Sistemas de cura peroxidicos e
outros temas.
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Fiz parte do grupo de desenvolvimento, em fábrica, das formulações e processos produtivos que envolviam desde o
acompanhamento das misturas na sala de Bambury, extrusão das bandas de rodagens, flancos, emborrachamento de tecidos
e confecção dos pneus de testes inicias.
Elaborei, junto com a equipe, todas as normas operativas de Bambury e extrusorasalém de dar suporte aos técnicos que
vinham da Italia para ajustes nos processos dos Bambury.
Implementei o sistema de Qualidade Assegurada na Rubrasil/ Freudenberg visitando e rankeando os fornecedores de matérias
primas.
Na Freudenberg trabalhei com o sistema de adesão metal/ borracha, plástico/ borracha sempre buscando a melhoria do
processo produtivo. Fui responsável pela sala de mistura, sala de adesivos especiais e pela redução de perdas na produção de
retentores e selos de vedação.
Trabalhei ajudando a engenharia de produto e a ferramentaria na racionalização de moldes para se evitar a produção de itens
que não teriam saída imediata do estoque.
Na Nitriflex Sul fui responsável pela introdução do polímero EPDM no Brasil e na America do Sul inicialmente após estágio
técnico na JapanSyntetic Rubber (YokkaichiPlant). Depois desenvolvemos os mercados dos Estados Unidos e paises da
Europa inclusive Turquia.
Na CabotCo trabalhei nas áreas de negros de fumo para artefatos de borracha, pneumáticos e gerenciei a Assistência Técnica
na Região da América do Sul e me reportava para Diretores globais.
Na Vizatech trabalho na área de Consultoria Técnica para sugestões de formulações, aplicações de produtos,
acompanhamento de processo tanto em borracha como em plásticos.
Prestei serviço de consultoria em varias empresas visando sempre a melhoria de produto/ processo na busca de se alcançar
rejeito “zero” na produção se peças sejam prensadas, injetadas, extrudadas, calandradas, etc.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL







VIZATECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA. M.E. (08/06 até hoje).
CABOT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.(06/96 até 08/06)
•
Gerente Regional de Assistência Técnica
NITRIFLEX DO SUL LTDA. (03/86 até 05/96)
RUBRASIL S/A e FREUDENBERG (06/69 até 03/74 e 06/79 até 02/86)
PIRELLI S/A - Divisão Pneus (03/74 até 08/78)

IDIOMAS
• Fluente nos idiomas Inglês e Espanhol
CURSOS E QUALIFICAÇÕES





- Rubber Technology Workshop - Cleveland - Rubber Division Akron University
- Basic Rubber Technology Course - Rubber Division Education - Akron University
- V Jornadas Argentinas del Caucho y sus Tecnologias FAIC






 - Cabot College in Babson College , Harvard University,Boston
 - High Performance in Sales – Dale Carningie
- Seminário Brasileiro sobre Borrachas Termoplasticas ABTB
- South Brazilian Rubber Conference SBRC
- X International Macromolecular ColloquiumABPol
- PPS 2004 Americas Regional Meeting PPS/ ABPol

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
• Participação em reuniões globais de confiabilidade da Cabot (Argentina e Estados Unidos).
• Treinamento em Gestão de Negócios, realizado na Cabot dos Estados Unidos, com duração de três semanas.

• Participação em reuniões de melhoria contínua na Argentina, Colômbia, Venezuela e México.

