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Objetivo Profissional 
 
Gestão / consultoria de processos industriais. 
Gestão / consultoria de pesquisa & desenvolvimento e comercialização de novos produtos. 
Disponível para início imediato. 
 
Qualificações 

 
  Ampla experiência no desenvolvimento de formulações de elastômeros para aplicações 

em geral. 
 

 Domínio das técnicas de processamento de elastômeros incluindo-se mistura, extrusão, 
moldagem por compressão, transferência e injeção. 
 

 Conhecimento da tecnologia para moagem / reciclagem de borracha para reinserção em 
compostos nobres conferindo propriedades reforçantes. Processo que garante sensível 
redução de custos com grande visibilidade ambiental. 

 
 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de especificações técnicas de produtos, permitindo 

melhor controle interno e assegurando qualidade de fornecimento. 
 
 Responsável direto por P & D de produtos químicos para os segmentos de borracha, 

desodorização e descontaminação química. 
 
 Experiência na reengenharia de processos produtivos visando aumento de produtividade e 

redução de desperdícios. 
 
 Elaboração e implantação do sistema para garantia da qualidade com base na série de 

normas ISO 9001. 
 
 Responsável direto pela certificação do sistema de garantia da qualidade. 

 
 Amplo conhecimento de instalações industriais, equipamentos produtivos e analíticos 

voltados para a indústria química, petroquímica, alcoolquímica e de borracha em geral. 
 
 Domínio da tecnologia de produtos e técnicas para eliminação / controle de odores em 

geral sem causar danos para pessoas, animais ou ao meio ambiente. 
 
 Conhecimento da tecnologia para produtos de limpeza, descontaminação e 

desgaseificação de equipamentos da indústria química, petroquímica e alcoolquímica. 
Processos para liberação de equipamentos para manutenção à quente. 

 
 Gestão de manutenção de equipamentos / instalações industriais. 



 
 Fluência em inglês com excelente conhecimento de inglês técnico. 

 
 Espanhol intermediário. 

 
 Formação em Técnico Químico (1990), graduação em Química Industrial (1999) e Pós 

Graduado em Marketing (2002) com mais de 25 anos de experiência na indústria química 
e petroquímica, com foco no mercado de borracha calçadista e automotivo. 
 

 Responsável direto por vendas técnicas de máquinas e equipamentos voltados para o 
segmento de borracha em geral. 
 

 Excelente “network” em Taiwan no segmento de máquinas e equipamentos. 
 

 Excelente “network” no mercado brasileiro de artefatos de borracha. 
 
 
Experiência Profissional 
 

IMMI Representação Comercial, Consultoria e Intermediação de     
Negócios Ltda. – ME                        04/2016 – atual 

           Empresa nacional aberta por mim para prestação de serviços no âmbito técnico / comercial da     
indústria nacional. 

 
           Proprietário 
 

 Representação comercial de máquinas, moldes e soluções de engenharia de Taiwan e 
China. 

 Instalação, treinamento e manutenção dos equipamentos das representadas IMMI. 
 Intermediação de compra / venda de máquinas e instalações industriais. 
 Consultoria para P & D de produtos químicos, aplicações, introdução de novos produtos 

no mercado e aperfeiçoamento de processos produtivos. 
 
 

Proquitec Indústria de Produtos Químicos S.A.                  03/2006 – 03/2016 
Empresa nacional do ramo de produtos químicos voltados para a indústria de borracha e plástico. 
 
Sócio / Diretor Industrial 
 
 Responsável pelo laboratório de controle da qualidade / pesquisa e desenvolvimento. 
 Responsável pelo laboratório de ensaios físicos para aplicação de produtos. 
 Responsável pelas vendas técnicas de máquinas e equipamentos de representadas de 

Taiwan e China, voltados para indústria de borracha, incluindo instalação, treinamento 
operacional, manutenção e suporte pós-venda dos equipamentos vendidos. 

 Responsável pelas áreas de manutenção industrial, meio ambiente, segurança do trabalho, 
garantia da qualidade e RH, com desenvolvimento e aperfeiçoamento das políticas e dos 
processos pertinentes a estas áreas. 

 Suporte técnico ao pós-venda. 
 Assumi toda a gestão da planta produtiva com implantação de controles e soluções de 

engenharia para aumento de produtividade, redução de perdas e redução na geração de 
efluentes líquidos. 



 Projeto e implantação da unidade produtiva de produção de hidróxido de amônio a partir 
do gás amônia gerado como subproduto na fabricação do azodicarbonamida. 

 Através de mudanças no processo produtivo elevamos o rendimento da planta de 
azodicarbonamida em 15%. 

 
 
 

Continuum Chemical Latin America                  06/1998 – 02/2006 
Empresa nacional do ramo de produtos químicos para eliminação de odores, tratamento de 
efluentes e limpeza industrial pesada nas indústrias química e petroquímica. 
 
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento – Engenharia de aplicações 
 
 Intercâmbio constante de informações técnicas com empresa nos EUA fornecedora da 

tecnologia empregada nas aplicações de controle de odores e descontaminação de 
equipamentos. 

 Treinamento técnico completo recebido pela Continuum Chemical Corporation EUA em 
tecnologias para desodorização, descontaminação e desgaseificação de equipamentos. 

 Responsável direto pelo desenvolvimento e aplicação de produtos voltados à supressão de 
odores oriundos de diferentes fontes. 

 Responsável direto pelo desenvolvimento e aplicação de produtos voltados à limpeza 
química e descontaminação de equipamentos de refinarias de petróleo e centrais 
petroquímicas com objetivo de liberação rápida de equipamentos para manutenção à 
quente. 

 Envolvimento direto na elaboração de procedimentos de trabalho e aplicação de produtos. 
 Coordenação, mobilização e desmobilização de equipes / equipamentos para trabalho de 

campo em refinarias e centrais petroquímicas. 
 Projeto e desenvolvimento de equipamentos para aplicação de produtos. 
 Equipamentos instalados e produtos aplicados em estações de tratamento de esgoto das 

empresas SABESP, COPASA, SANASA e SANEPAR. 
 Trabalhos realizados na BRASKEM, Polos de Camaçari, Triunfo e Mauá. 
 Trabalhos realizados nas refinarias da Petrobrás RLAM, REDUC, RPBC, REPLAN, 

RECAP, REPAR, REVAP, REFAP, UNSIX (unidade de xisto), REGAP e LUBNOR. 
Além de descontaminação realizada em alto-mar no navio plataforma P-37. 

 Destaque para o trabalho de descontaminação realizado em toda a refinaria REPAR em 
12 dias entre mobilização e desmobilização, envolvendo unidades de destilação, 
craqueamento catalítico e desasfaltação. 

 
 
 
Proquitec Indústria de Produtos Químicos S.A.                  03/1990 – 08/2000 
Empresa nacional do ramo de produtos químicos voltados para a indústria de borracha e plástico. 
 
Sócio / Diretor 
Supervisor de manutenção 
 
 Iniciei trabalhando no setor de manutenção de equipamentos e instalações. 
 Responsável por coordenar toda equipe de manutenção com até 25 funcionários. 
 Gestão da aquisição de insumos para manutenção. 
 Projeto de instalações e equipamentos produtivos. 
 Implantação e controle de processos para manutenção corretiva, preditiva e preventiva. 



 Assumi responsabilidade por pesquisa e desenvolvimento dentro da linha de produtos da 
Proquitec voltados para o mercado de borracha, desde a pesquisa até aprovação no 
cliente. 

 Iniciei o desenvolvimento de nosso sistema da qualidade baseado na série de normas ISO 
9000. 

 Fui responsável direto por todo processo de desenvolvimento e implantação do sistema 
da qualidade com certificação atingida no ano 2000. 

 Gestão da planta produtiva de adesivos metal / borracha com tecnologia adquirida no 
exterior, envolvendo todo controle de matérias-primas, PCP, análise de produto acabado 
e aplicação, com extensão de suporte técnico ao cliente. 

 
 
 
Atibor Assessoria Técnica para a Indústria de Borracha                05/1986 – 03/1990 
 
Chefe de Laboratório Físico de Aplicação. 
Assistente de Laboratório Físico de Aplicação. 
Auxiliar de Laboratório Físico de Aplicação. 
 
 Atuação direta no desenvolvimento de formulações para as mais diversas aplicações em 

artefatos de borracha. 
 Conhecimento de normas técnicas e padronização de ensaios bem como de equipamentos 

para ensaios de borracha. 
 Execução de ensaios físicos de aplicação para teste e aprovação das formulações 

desenvolvidas. 
 
 
Títulos e línguas / Aperfeiçoamentos 
 
=> Faculdades Oswaldo Cruz / SP, Pós Graduação em Marketing; 2002. 
=> Faculdades Oswaldo Cruz / SP, Química Industrial; 1999. 
=> Escola Técnica Oswaldo Cruz / SP, Técnico Químico; 1990. 
=> Inglês fluente. 
=> Espanhol intermediário. 
 
Aperfeiçoamentos: 
Formação de Auditor Líder ISO 9000/94 – BVQI. 
Formação de Auditor Líder ISO 9000/2000 – BVQI. 
Tecnologia de Cristalização de Substâncias Químicas- IPT. 
Workshop – ISO 9000/2000 – USP. 
Tecnologia de Administração de Empresas – IBDE. 
Descargas Atmosféricas – Ideal Engenharia. 
Tecnologias para o Meio Ambiente – ABES. 
Treinamento em Taiwan voltado para máquinas e equipamentos no setor de borracha com um total de 45 dias. 
 
 


