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Resumo profissional 
Executivo com histórico de realizações nos segmentos da mineração, 
construção civil, montagens eletromecânicas e industriais - Gestor de 
mudanças, impulsionado pela busca permanente da melhoria continua dos 
negócios, sempre focado no fortalecimento de receitas (maximização dos 
lucros) e na racionalização das operações. 

Histórico profissional 
Julho 2014 
－  

Atual 

Ultra Energia Ltda   Belo Horizonte  
Diretor Geral 

• Dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades de diversas 
áreas da empresa, fixando políticas de gestão dos recursos 
financeiros, administrativos, estruturação, racionalização, e 
adequação dos serviços diversos. 

• Desenvolver o planejamento estratégico, identificando 
oportunidades, avaliando a viabilidade e fazendo recomendações 
sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios. 

• Direção de objetivos organizacionais em linha com a missão da 
empresa, buscando o aumento de receitas e da lucratividade e o 
crescimento dos negócios através do desenvolvimento de estratégia 
colaborativa. 

• Responsável pelo desenvolvimento de planos estratégicos e busca 
de alianças e relacionamentos com outras empresas com foco no 
crescimento do negócio. 

Agosto 2009 
－  

Agosto 2013 

Engele Eletrificação Ltda   Belo Horizonte  
Diretor 

• Organizar, planejar e orientar o uso adequado dos recursos 
financeiros, físicos, tecnológicos e humanos da empresa, buscando 
otimizar custos e maximizar resultados. 

• Estabelecer métodos, planejar atividades, organizar o 
funcionamento dos vários setores da empresa, garantindo a perfeita 
circulação de informações e orientações. 

• Planejar, organizar e controlar as atividades administrativas e 
operacionais, além de traçar estratégias e métodos de trabalho. 

• Definição de onde investir os recursos e como equilibrar a saúde 
financeira e produtiva da empresa. 

Junho 2007 
－  

Janeiro 2009 

Urb Topo Ltda   Belo Horizonte  
Superintendente 

• Coordenação das equipes de obras civis e eletromecânicas, 
orçamento, planejamento, custos e suprimentos, incluindo as etapas 
de orçamentação de projetos e obras, planejamento de mobilização, 



estudos técnicos de viabilidade e acompanhamento de 
desempenho. 

• Coordenação de equipe de implantação projetos e obras (civis 
/eletromecânicos) chamados “Projetos Correntes”, elaboração de 
cadernos de especificações técnicas, estudo de viabilidade técnico-
econômica de implantação; análise técnica e comercial de projetos a 
implantar; coordenação no processo de licitações e desenvolvimento 
de novos negócios. 

Março 1986 
－  

Maio 2007 

Minerações Brasileiras Reunidas  Nova Lima  
Gerente Geral 

• Coordenação de equipes de obras civis e eletromecânicos, incluindo 
elaboração de projetos e orçamentos; aprovação junto ao Comitê de 
Diretoria, coordenação dos processos de licitação com a análise 
técnica e comercial de projetos a implantar; gerenciamento pelas 
diretrizes e métricas da organização. 

• Implantação de projetos envolvendo seleção e coordenação de 
equipe de fiscalização, gerenciamento, acompanhamento 
físico/financeiro, qualidade e segurança. 

Formação acadêmica 
Dezembro 1988 E.E. Kenedy   Belo Horizonte, MG  

Engenheiro Civil: Engenharia 
Abril 2001 Fundação Dom Cabral   Belo Horizonte, MG  

Pós Graduação Engenharia Econômica: Engenharia 
Março 2006 Fundação Getúlio Vargas   Belo Horizonte, MG  

MBA : Gestão de Projetos 
Outubro 2003 Fumec   Belo Horizonte, MG  

Pós Graduação: Engenharia de Segurança 

Competências 
   


