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Objetivo:  
Gerente de Controladoria/ Contabilidade.   
  

        

Profissão:  
Bacharel em contabilidade (CRCSP Ativo 1SP.221.XXX-Y/Z)                       

 

Profissional com ampla experiência em contabilidade, financial reporting e área 

fiscal (Nacional & Internacional), gerenciamento de equipe e perfil empreendedor, 

costumo ser exigente e foco em resultados no cumprimento dos prazos e execução 

nas rotinas contábeis e fiscais envolvendo lançamentos, conciliações e análises de 

Contas (P&L e Patrimoniais) e apuração dos impostos diretos & indiretos, 

acompanhamento na legislação fiscal e tributária e entrega das obrigações 

acessórias (SPED, EFD PIS/ COFINS, DCTF, DIPJ, Perd Comp), retenções de 

impostos federais / Municipal (IRRF / INSS / PIS / COFINS / CSLL e ISS), 

atendimento a fiscalizações, auditoria interna/ externa, controle mensal, emissão 

de DARFs, apuração mensal e encerramento anual de PIS /COFINS e IRPJ / CSLL, 
escrituração, recolhimento e projetos e implantação de sistemas ERP’s. 

Elaboração do planejamento orçamentário anual (Budget/ Forecast Vs Actual), 

comparação financeira e análise dos desvios e principais variações, análise de 

EBTIDA/ Gross Margin, Gross Profit e Net Revenue, orientações financeiras para 

diretoria comercial, elaboração das demonstrações financeiras gerenciais e 

societárias como Balanço Patrimonial, D.R.E, Mutação PL, DFC/ DVA e declarações 

sócio econômico financeiro de curto, médio e longo prazos, gestão de implantação 

operacional de sistemas (ERP/ MRP) assegurando o encerramento mensal e 

cumprimento dos prazos de entrega de declarações acessórias, apuração dos 

resultados (Lucro Real Anual/ Estimado ou Lucro Presumido), e impostos diretos/ 
indiretos atendimento a fiscalização, auditoria interna/ externa.  

 

 

Formação: 
 

 Pós-Graduação – MBA  

MBA International Accounting, FECAP - Fundação Comércio Álvares Penteado 

Pós-Graduação 

Gestão em Controladoria, FECAP - Fundação Comércio Álvares Penteado.  
 Graduação 

Ciências Contábeis, FARSP - Faculdades Radial São Paulo.  
 Técnico em Administração de Empresas 

Técnico em Administração de Empresas, Colégio Chafic.    

Idiomas 
 

 Inglês (Fluente) 

 Espanhol (Avançado) 

 

 



 Viagens Internacionais (Projetos e Reuniões) 

 Alemanha           (Manager Meeting) 

 U.S.A                 (Budget e Projetos) 

 Chile                  (WorkShop) 

 Argentina           (Integração LATAM) 

 Brasil                 (Viagens Regionais) 

 

 AVIAGEN AMÉRICA LATINA - de fevereiro/2014 a maio/2014 

(Empresa de médio porte - multinacional (Escocesa) - no segmento 
agricultura/ agropecuária). 

Coordenador Contábil  

 Principais responsabilidades: Levantamento dos balancetes de 

suspensão e redução, assegurar o fechamento mensal, apuração e 

provisão dos impostos diretos e indiretos e elaboração do financial 

reporting bem como ajustes necessários envio das demonstrações 

para Matriz (Escócia), esclarecimentos sobre as atividades contábeis 

e fiscais, propor melhorias no ERP AX Dynamics, atendimento a 

fiscalização e auditoria. 

 OPTIMA DO BRASIL MÁQUINAS DE EMBALAGENS LTDA - de 

maio/2012 a dezembro/2012 (Empresa de pequeno porte - multinacional 

(Alemã) - no segmento indústria). 

Supervisor Contábil  

 Principais responsabilidades: Levantamento dos balancetes de 

suspensão e redução, assegurar o fechamento mensal, apuração e 

provisão dos impostos diretos e indiretos e elaboração do financial 

reporting bem como ajustes necessários envio das demonstrações 

para Matriz (Alemanha), esclarecimentos sobre as atividades 

contábeis e fiscais, propor melhorias no SAP-R3, atendimento a 
fiscalização e auditoria. 

 BENER COML. IMP. EXP. LTDA - de novembro/2009 a janeiro/2012 

(Empresa de médio porte no segmento de importação de máquinas e 

equipamentos). 

 

Supervisor Contábil 

 

 Levantamento dos balancetes de suspensão e redução mensal, 

apuração mensal (diretos/ indiretos), provisão mensal dos impostos, 

emissão de relatórios gerenciais e societários, manutenção e guarda 

das declarações acessórias (dctf/ dirf/ dacon, perdcomp, dipj etc), 

elaboração dos demonstrativos financeiros elaboração de políticas e 

procedimentos internos e desenhos de processos internos, 

planejamento fiscal e redução da carga tributária e suporte a 

gerência comercial, implantação de nota fiscal eletrônica, sped 

(contábil/ fiscal) e e.f.d pis & cofins, elaboração do balanço 

patrimonial, d.r.e), mutação pl, dfc/ dva lei 11.638-07, projeto e 

implantação de ERP integrado e internalizar a contabilidade e fiscal.  

 

 



 GRUPO FACT (PriceWaterHouseCoopers) - de abril/2009 a 

setembro/2009 (Empresa de grande porte - multinacional (Brasil) - no 

segmento serviços (outros).  

Supervisor Contábil 

 

 Atividades de Back-Office, realização de visitas e atendimento á clientes 

externos e consultoria (OutSourcing), levantamento de necessidades de 

recursos adicionais para elaboração de proposta comercial, reuniões em 

clientes externos e revisão das demonstrações financeiras e análises de 

impostos, fechamento mensal e apuração de impostos (Diretos/ Indiretos), 

supervisão direta com uma equipe de 10 profissionais (Contábil e fiscal). 

 

 CHEMETALL DO BRASIL LTDA - de março/2006 a novembro/2008 
(Empresa de médio porte - multinacional (Alemã) - no segmento 
química). 

Gerente de Controladoria  

 Responsável por Assegurar os Prazos para Reporting Mensal (Hyperion), 

Apresentação Financeira Gerencial Mensal (EBTIDA/ GM/ GP/ OWC/ CAPEX), 

Elaboração do Projeto p/ Implantação do SAP-R3 e Procedimentos Internos 

das Áreas, Atendimento a Fiscalização e Suporte para Auditoria Interna/ 

Externa (P.w.C e Deloitte), Planejamento Anual do Budget/ Forecast Vs 

Actual, Análise das Variações (MTD/ YTD), Projeto de Implantação de Nota 

Fiscal Eletrônica, Políticas e Procedimentos Internos SOX, Contato c/ Equipes 
Externas (USA/ Canadá/ Spain/ Alemanha/ Índia/ México/ Argentina/ Chile). 

 

 ERNST & YOUNG SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS S/S - de março/2003 

a junho/2005 (Empresa de grande porte no segmento auditoria). 

 
Encarregado Contábil  

 Planejamento e, organização das atividades da contabilidade e fiscal em  

geral visando assegurar o fechamento, encerramento mensal anual e 

cumprimento das obrigações acessórias e elaboração de relatórios 

financeiros assegurando que os registros sejam feitos de acordo com os 

princípios e normas contábeis e legislação atual vigente pertinente dentro 

dos prazos envolvendo padronização das normas contábeis e legislação 

atual. Participação em projeto global (PeopleSoft) envolvendo vários países 
na América Latina, USA e Europa. 

    
  

 
  

 

 Último salário e benefícios 
 Último salário: R$ 8.000,00 em maio/2014 
 Benefícios (VR/ AM/ AO/ PLR Anual). 



 
        

 Informações complementares 
 CRC-SP Ativo 1SP-221.XXX/ XYZ; 

 Considero avaliar propostas para outras cidades. 

 

 Cursos e treinamento de liderança: 

 Capacitação e Liderança; 
 Liderança c/ Foco em Resultado. 

 Conselho Regional de Contabilidade. 
 PIS e COFINS - Atualização  
 Nota Fiscal Paulista - Abordando o REDF 

 RAIS - Relação Anual de Informações Sociais  
 Contabilidade Gerencial Estratégica e Análise  

 DIPJ - Lucro Real - Principais Exigências e Alterações  
 IFRS - Reflexos das Novas Normas Contábeis nas PMEs 
 SPED: Riscos Inerentes à Implantação do SPED e NF-e 

 LALUR e FCONT - Ajustes ao Lucro Real – Considerações 
 LALUR e FCONT - Ajustes ao Lucro Real - Considerações  

 DIPJ - Lucro Presumido - Principais Exigências e Alterações. 
 

 


