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OBJETIVO:     GERENTE DA QUALIDADE 

SÍNTESE DAS QUALIFICAÇÕES 
 
 

- Domínio na implantação e monitoramento de Sistemas de Gestão da 

Qualidade (ISO/TS 16949 / ISO 9001) e Meio Ambiente (ISO 
14001), assim como requisitos específicos do cliente (VDA 6.3, BIQS, 
QSB, Q1, entre outros). Atualizado na versão da IATF16949:2016. 

- Planejamento, execução e acompanhamento das auditorias internas 
e em fornecedores. 

- Gerenciamento de indicadores de monitoramento da qualidade e 

meio ambiente. 

- Atuação e suporte nos processos de desenvolvimento de novos 

produtos, com uso direto de ferramentas da qualidade tais como 
APQP, FMEA, PPAP, MSA, CEP, MASP, entre outros. 

- Desenvolvimento de novos fornecedores e monitoramento do seu 

desempenho. 

- Gerenciamento no atendimento a clientes em todos os assuntos 
pertinentes à qualidade do produto e processo. 

- Habilidade em análise e solução de problemas. 

- Experiência com produtos ligados à segurança e/ou regulamentação. 

- Implantação de sistemática de controle de perdas e retrabalhos nos 

processos produtivos. 

- Ampla experiência em gestão de pessoas, administração de conflitos 

e negociação. 

- Execução e monitoramento do Budget do Departamento. 

- Experiência no start-up de unidade produtiva, desde a contratação 
de pessoal até o início de produção. 

- Conhecimento na gestão de múltiplas unidades produtivas. 

- Membro do Steering Committee para assuntos relacionados a 
produtos e processos. 

- Especialista em Proteção Radiológica aplicado à Radioscopia 
Industrial.

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 

De 11/2017 a 
05/2018 

Magna Cosma International 
Multinacional de grande porte atuante no segmento automotivo na fabricação de sistema focados em Body e Chassis, utilizando 
processos soldagem. 

 Gerente da Qualidade  

 

- Responsável por toda a área da qualidade e gestão das equipes de Sistemas de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente (IATF 16949, ISO 14001 e 
GM BIQS), Engenharia da Qualidade, EQF’s (fornecedores), Controle de Qualidade de Recebimento, Laboratórios.  

- Coordenação da equipe para implementação do Spill Prevention no processo de solda. Spill Prevention é um processo para mitigar os riscos do 

processo através de verificação de falhas diretamente no dispositivo. 
 

De 08/2012 a 
09/2017 

CIE AUTOCOM / Grupo CIE Automotive 
Multinacional de médio porte atuante no segmento automotivo na fabricação de produtos injetados em alumínio sobre pressão 

e usinagem de alumínio, ferro fundido e forjado. 

 Gerente da Qualidade  

 

- Responsável por toda a área da qualidade e gestão das equipes de Sistemas de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente (ISO/TS 16949 e ISO 

14001), Engenharia da Qualidade, EQF’s (fornecedores), Controle de Qualidade de Recebimento, Laboratórios (Metrologia, Metalografia e 
Radioscopia) e Inspeção Final. 

- Membro do Steering Committee para assuntos relacionados ao desenvolvimento do processo e produto. 

- Redução no índice de defeitos nos clientes de 210 PPM para 10 PPM em 3 anos. 

- Piloto na certificação do Q1 Ford em 2014, implementando sistemas para: evolução da qualidade (reclamações e PPM), entregas (SUPER-G e 
MMOG/LE) e responsabilidade laboral, ética e de saúde e segurança (Work Conditions). 

- Nomeado Ford Top Supplier 2016 por ser referência nos critérios definidos na certificação Q1. 

- Coordenação das equipes para implementação e melhoria do sistema de produção através de revisão de documentos e implementação de gestão 
visual em toda a fábrica. 

- Coordenação da Proteção Radiológica e Radioscopia Industrial. 
 

De 01/2005 a 
08/2012 

Gestamp Automoción / Taubaté 
Multinacional de grande porte atuante no segmento automotivo na fabricação de conjuntos metálicos e componentes de 
segurança, utilizando processos de estampagem, soldagem, montagem e pintura KTL/DKTL. 

 Gerente da Qualidade (de 09/2010 a 08/2012) 

 Chefe do Sistema de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) (de 01/2005 a 09/2010) 

 

- Implementação e monitoramento de Sistemas de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente (ISO/TS 16949, ISO 14001, VDA, QSB e Q1) e 

atendimento aos requisitos específicos dos clientes. 

- Responsabilidade pelo contato com os clientes nas questões relacionadas à qualidade dos produtos e dos processos envolvidos. 

- Responsável por diminuir em 40% as reclamações internas e externas. 

- Coordenação de equipes de 50 pessoas nas áreas de Engenharia da Qualidade, EQF’s (fornecedores), Controle de Qualidade de Recebimento e 
Laboratórios, o que inclui duas unidades produtivas e uma base de 110 fornecedores. 

- Implementação de um sistema para melhorias nos processos com ganhos de até 1,34% sobre o faturamento da empresa. 

- Gerenciamento dos indicadores de monitoramento de qualidade e meio ambiente da empresa. 

- Planejamento do Budget do Departamento. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Continuação) 
 
 

 

De 12/2003 a 

01/2005 

Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. 

Multinacional de grande porte atuante no segmento automotivo na fabricação de sistemas de freio. 

 Engenheiro da Qualidade 

 

- Coordenação de equipes envolvidas no tratamento de produtos não-conformes e análise das reclamações de clientes, elaborando os estudos de 
causas e implantações de ações corretivas. 

- Acompanhamento dos processos produtivos de fundição, usinagem e montagem. 

- Atendimento aos diversos clientes, entre eles GM, VW, Fiat, Ford, PSA e Renault. 

- Participação nos novos desenvolvimentos sendo responsável por acompanhar os lotes pilotos e submeter as amostras aos clientes.  

- Responsável pela análise dos produtos em garantia. 

 

De 07/1999 a 
08/2003 

Autoliv do Brasil Ltda.  
Multinacional de grande porte atuante no segmento automotivo na fabricação de volantes de direção, cintos de segurança e air-
bags. 

 Supervisor da Qualidade (de 08/2000 a 08/2003) 

 Engenheiro de Processo (de 07/1999 a 08/2000) 

 

- Responsável pelo startup da fábrica de volantes, incluindo a contratação e treinamento de todos os funcionários das áreas operacional e de 
suporte. 

- Coordenação na implementação do Sistema da Qualidade e certificação da planta na QS 9000 e EAQF (Evaluation d’Aptitude sur la Qualite pour les 
Fournisseur). 

- Atuação nas áreas de Produção, Processo, Manutenção e Qualidade. 

- Responsável por desenvolver estudos de correlação nos processos, obtendo parâmetros mais adequados e precisos na injeção de volantes de 

direção. 

- Suporte no planejamento e desenvolvimento do produto.  

 

De 09/1995 a 
07/1999 

Plásticos Pisani S.A.  
Empresa atuante no segmento de injeção de termoplásticos fornecendo produtos para as indústrias de bebidas e alimentos 
assim como móveis para jardins e piscinas. 

 Encarregado de Controle da Qualidade  

 
- Acompanhamento do processo de injeção plástica, coordenando inspeções e ensaios nos produtos. 

- Responsável pela ligação entre a matriz e a filial em relação ao Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001). 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
 

 
MBA MBA Gerência Empresarial 

UNITAU – Universidade de Taubaté - 2008 
Graduação Engenharia Mecânica 

UNITAU – Universidade de Taubaté - 1998 

  

IDIOMAS 
 
 

Inglês Avançado. 

 

VIVÊNVIA INTERNACIONAL 
 
 

FRANÇA – Injeção de Volantes de Direção 

 

CURSOS 
 
 

Lead Audit Training with AIAG IATF 16949:2016 Supplier Auditor Certification ● ISO 14001 ● Value Stream Mapping ● 
Lean Manufacturing ● KAIZEN ● Teoria da Restrições ● Auditor de VDA 6.3 ● BIQS/QSB GM ● APQP ● PPAP ● FMEA ● CEP ● MSA 

GD&T - Especificação em Projetos de Produtos ● Relações Humanas ● Liderança ● 
Proteção Radiológica aplicada na Radioscopia Industrial 

 

 


