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Ricardo Antonio Leitão Barbosa 
Salvador/BA – Tel. (71) 9 9919.8499 / 3328.3764 - ralbengenharia@bol.com.br  
Whatsapp: 71 999198499 
 
OBJETIVOS PRINCIPAIS______________________________________________________ 
Gestão de Obras – Facilities – Manutenção Infra-predial 
Inglês Avançado 
 
QUALIFICAÇÃO 
 

• Atuação em sustentabilidade, indicadores de controle, logística de canteiros, inovações 
tecnológicas; avaliação de imóveis, gestão administrativa e financeira, Segurança, Qualidade  e no 
gerenciamento de grandes obras. 

• Perfil para gerente, líder habilidoso de fácil comunicação em vários níveis, com grande foco em 
resultados, e na formação e desenvolvimento de equipes. 

• Gestão de obras industriais de porte, construções de bancos - escolas -hospitais - drenagem rural - 
parque aquático - prédios verticais - retrofits e reformas. 

• Gestão de facilities em hotel, data center, call center , industrias e condomínios 
• Gerenciamento das áreas de projetos, contratos, frotas, serviços de apoio e manutenção predial. 

Contratação e administração de fornecedores. Outsourcing. Desenvolvimento de processos e fluxos 
operacionais. Desenvolvimento de indicadores e matrizes de desempenho. Criação do sistema de 
planejamento e controle de atividades. Implantação de Software de chamados para área, gerando 
indicadores qualitativos e quantitativos. Atuação com gestão das áreas de compras (insourcing). 

• Responsável pelo planejamento, orientação e gestão da manutenção, de acordo com as políticas, 
objetivos e diretrizes pré-estabelecidas. Acompanhamento do desempenho e administrar conflitos, 
assegurando o cumprimento de metas. 

• Conhecimentos em gestão de pessoal, ferramentas da qualidade, ferramentas para o uso diário em 
instrumentação, elétrica e mecânica, leitura e interpretação de fluxogramas de processo e 
diagramas lógicos; 

• Atuação no desenvolvimento de ferramentas SAP, Prisma, MS Project, KGI e KPI. 
• Redução/racionalização de custos através de renegociações de contratos, adoção de novas 

tecnologias, conceitos sustentáveis e/ou planos de contingência. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
1988 
UFPB - Universidade Federal da Paraíba 
Engenharia Civil CREA-BA 21.285 
 
Especializações, MBA e Cursos Complementares. 

• Aquecimento Solar na Construção Civil (CREA-Ba/2010) 
• EXPO-CONSTRUÇÃO 2012- Feira da Construção Civil (novas tecnologias, seminários, cursos, 

palestras, exposições, equipamentos, eventos agregados) no Centro de Convenções em Salvador-Ba 
• Gerênciamento de Obras – MBA CREA/PINI - 2010  
• Gerenciamento, Manutenção Integrada e Operações Prediais (Facilities)- Treinamento Corporativo 

Avançado– Março/2009  
• Gestão de Projetos – FGV/ 2011 
• I Infra-Nordeste: Encontro de líderes nas áreas de Gerenciamento de Infraestrutura, Manutenção e 

de Negócios Imobiliários, com temas em gerenciamento de Infraestrutura e Serviços Prediais, 
Mercado Imobiliário, Prédios Verdes (Green Building), Gestão de Emprendimentos Multiuso, 
Sustentabilidade dos espaços e Eficiencia Energética. – Julho/2008 

• Inglês Avançado – 2012 (Englishtown) 
• Ms Project (IPED/ 2011) 
• Perfis Laminados de Aço para a Construção Civil – soluções de projetos, aplicações e tratamento 

anticorrosivo (CREA/Aço Minas/2012). 
• Reparo e Proteção em Estruturas de Concreto (Politécnica/2009) 
• Seminário de Engenharia de Segurança e Meio Ambiente (Crea-Ba-2012) 
• Sistemas avançados de Higiene e Limpeza- BECKER – Novembro/2007  
• Soluções Sustentáveis em Fachadas – RoadShow da PINI (Outubro/2011) – Placas Cimentícias 

(steel framing), Sistemas de fachadas pele de vidro e glazing (Belmetal), vidros cool lite (controle 
solar) e laminados com PVB.  
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• Treinamentos Corporativo em Feedback, Liderança, Ferramentas de Gestão e Análise de 
Desempenho (KPI, KGI, PRISMA, SAP)- Julho/2008  

• Uso de Impermeabilizantes e Anticorrosivos (Politécnica/2009). 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (do ano 1995 ao atual) 
 
Autônomo/Consultor  
Especialista em Engenharia Civil – desde  julho/2016  
Perfil do Cargo: Engenheiro consultor especialista para serviços de engenharia civil, Facilities, manutenção 
infra-predial e fiscalização de obras. 
Atribuições: 
- Definição de escopo para contratação de serviços/obras, contratação de Terceirizadas e mão de obra 
especializada 
- Gestão de reformas/retrofit e obras turn key 
- Gestão de facilities e manutenção infra-predial. 
- Laudos técnicos conforme a NBR 16.280 
- Fiscalização de Serviços e Obras 
- Gestão de Contratos 
Principais Realizações: 
- Redução dos custos na contratação de serviços e Terceirizadas 
- Melhoria da Qualidade nos serviços, na gestão de facilities e na manutenção infra-predial. 
- Aplicação de Normas de Segurança, Qualidade e Técnica, no ambiente e execução de Obras, Serviços de 
Terceiros e na gestão predial. 
- Implantação de economia de água e energia, desenvolvendo projetos em Sustentabilidade e Eficiência 
Energética 
- Desenvolvimento e requalificação de equipes de trabalho, técnicos e funcionários. 
 
COLÉGIO ISBA E FACULDADE DO ISBA 
Engenheiro Civil Sênior -  agosto/2013 a maio/2016 
Perfil do Cargo: Subordinado a Diretoria Geral, sendo responsável pela manutenção geral dos diversos 
setores do Complexo Educacional, pelas reformas, retrofit, apoio a montagem dos eventos e obras de 
ampliações.  
Atribuições: 
- Responsável pela manutenção de: sistemas elétricos e hidráulicos, equipamentos elétricos, sistema de ar 
condicionado, e de todos os elementos construtivos prediais,  
- Manutenção de equipamentos de esporte/lazer, quadras e campos esportivos, rede hidráulica. 
- Gerenciamento das obras e reformas. Gestão de Projetos 
- Gestão dos contratos de fornecedores e terceirizadas 
- Gestão de equipes multifuncional 
- Gerenciamento e planejamento do orçamento e definição do escopo de serviços a executar 
- Definição e desenvolvimento de projetos 
- Legalização perante os Órgãos de Fiscalização 
- Implantação de programas de Qualidade e Segurança 
 
MK AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
Engenheiro Avaliador – de novembro/2011 a julho/2013 
Engenheiro sênior de avaliação de imóveis, laudos técnicos, inspeção predial e acompanhamento de 
vistorias. Laudos com o objetivo de garantia financeira e perícia, bem como outros afins, no Estado da Bahia. 
 
QUALY ENGENHARIA 
Consultor de Engenharia Civil em  Obras Indústriais – de junho a agosto/2011 
Consultor Gestor Sênior para implantação dos processos de construção indústrial das unidades do novo 
parque indústrial da Suzano Papel e Celulose (Projeto Grandis) na cidade de Imperatriz-Ma. Os processos 
envolvia o planejamento, segurança, equipe técnica, montagem do canteiro, elaborações de projetos, 
logistica de compras, e início das construções das unidades permantes e provisórias prediais no grande 
parque indústrial em execução. 
 
RESORT TRANSAMÉRICA COMANDATUBA 
Gerente Geral da Manutenção – de janeiro a abril/2011 
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Gerenciamento da manutenção de: sistemas elétricos de baixa e alta tensão, equipamentos elétricos 
(gerador, no-break), sistema de ar condicionado central, caldeiras, máquinas e motores, elevadores, 
captação e tratamento de água, ETE e ETA, Central de aquecedores, telefonia, suporte a TI, equipamentos 
náuticos e de esporte/lazer, Equipamentos de cozinha, padaria e refrigeração, quadras e campos esportivos, 
rede hidráulica, hidrosanitária e hidrobombas, manutenção infrapredial, gestão da oficina, marcenaria, 
aeroporto, SPA, sauna, sistemas/central a gás, golfe, obras e retrofit. Área do hotel de 1.912.000 m2. 
 
TNL CONTAX S/A (Call Center) 
Gerente de Facilities e Projetos - 03/2006 a 12/2009 
Gerenciamento de toda Manutenção dos Prédios (equipamentos, predial, climatização, jardinagem, sistemas 
de energia, mobiliário, elevadores, automação, ações preditiva, preventiva e corretiva); constituindo cinco 
prédios com mais de 10.000 colaboradores e 26.000m2 de área construída. Inclui-se rotinas administrativas 
(compras, materiais de escritório, contratos, fornecedores, documentações, transporte, opex/capex). 
Desenvolvimentos em ferramentas SAP e Prisma; KGI e KPI; Gestão da Segurança Patrimonial, Limpeza 
Predial, Budgest (orçamento).  Automação predial. Obras tipo Turn-Key e Retrofit. 
 
Trasmet Serviços de Construção Civil Ltda 
Gerente de Engenharia e Projetos – 09/2002 à 10/2004 
Perfil do Cargo: Subordinado aos sócios participava das reuniões com o cliente, definição do escopo de 
obras e serviços a contratar e gestão orçamentária.  
Atribuições: 
- Gestão do contrato de manutenção infra-predial em hospitais (Roberto Santos) 
- Gestão do contrato de manutenção de obras públicas 
- Prospecção de clientes, Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
Principais Realizações: 
- Melhorias no sistema de gestão da manutenção hospitalar da Empresa 
- Melhorias da relação da empresa com os clientes-entes Públicos devido aos bons serviços 
- Qualificação da equipe técnica 
- Implantação do sistema de qualidade nas obras e serviços 
 
Lusomar Maricultura Ltda 
Gerente de Engenharia, Facilities e Projetos– 11/2000 à 06/2002 
Perfil do Cargo: Gerente do contrato de obras industriais de porte e da área de facilities do parque, 
subordinado aos Diretores-sócios. Participava das definições das obras, ampliações, modernização, gestão 
dos projetos, aprovações e negócios da área.  
Atribuições: 
- Gerenciamento de Construções Industriais do tipo: Câmara Frigorífica, Laboratório, Galpões, Adutoras e 
Estações de Tratamento água/esgoto, Estruturas Pré-Moldadas de Concreto, Estruturas Metálicas, 
Reservatório, Silos, Sala de Máquinas, Escritórios, Pisos, Oficina; Gestão e Soluções de Projetos; 
Planejamentos; Recuperação Estrutural; Terraplenagem e Serviços de Topografia; Instalações de 
Equipamentos (aeradores, geradores, aquecedores, filtros, sistema a gás e de refrigeração/climatização. 
- Gestão de Manutenção Eletromecânica; Manutenção Predial; Perfuração de poços artesianos; Urbanização, 
Dragagens; Instalação elétrica de baixa e alta tensão; Automação, Reforma e Ampliações; Participação nos 
programa de Qualidade e Segurança; Orientação técnica nas decisões dos Investimentos. 
- Aprovações junto aos Órgão de Fiscalização: Ministérios da Agricultura, IBAMA, FDA, CRA, Secretarias 
Estaduais e Municipais. 

Principais Realizações: 
- Entrega de um grande parque industrial moderno, com vários elementos construtivos de pontas e 
inovações tecnológicas 
- Redução do custo da obra em 15% com aplicações de concreto de alto desempenho, estruturas pré-
moldadas, alvenaria estrutural, sistema de aproveitamento renovável de energia. 
- Implantação do sistema de Facilites e gestão da manutenção/utilidades no padrão internacional conforme 
exigência do cliente. 
- Implantação de programas de qualidade, proteção ambiental, economia de energia e sustentabilidade. 

Autônomo/Consultor  
Especialista em Engenharia Civil – 01/1995 à 10/2000 
Perfil do Cargo: Engenheiro consultor especialista para serviços de engenharia civil, facilities, manutenção 
infra-predial e fiscalização de obras. 
Atribuições: 
- Definição de escopo para contratação de serviços/obras, contratação de Terceirizadas e mão de obra 
especializada 
- Gestão de reformas/retrofit e obras turn key 
- Gestão de facilities e manutenção infra-predial. 
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- Gestão predial 
- Fiscalização de Serviços e Obras 
- Gestão de Contratos 
Principais Realizações: 
- Redução dos custos na contratação de serviços e Terceirizadas 
- Melhoria da Qualidade nos serviços, na gestão de facilities e na manutenção infra-predial. 
- Aplicação de Normas de Segurança, Qualidade e Técnica, no ambiente e execução de Obras, Serviços de 
Terceiros e na gestão predial. 
- Implantação de economia de água e energia, desenvolvendo projetos em Sustentabilidade e Eficiência 
Energética 
- Desenvolvimento e requalificação de equipes de trabalho, técnicos e funcionários. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (do ano 1987 a 1994) 
 
Beach Park-CE 
Gerente de Obras e Projetos – 09/1994 à 12/1994 
Gerenciamento dos serviços de Construção Civil, da ampliação e reforma, do Parque Aquático de grande 
porte, localizado em Fortaleza-CE. 
 
Lugus Construções Ltda 
Gerente de Obras e Projetos – 01/1993 à 03/1994 
Gerenciamento da Construção, Reforma e Ampliação de 28 Escolas de Grande e Médio porte para o 
Governo da Bahia, localizadas no interior e na Capital. 
 
 
 
 
CEFRINOR – Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda. 
Gerente de Contrato e Obras indústrais – 08/1991 à 09/1992 
Gestor das construção de unidades industriais tipo: Câmara Frigorífica, Oficina, Sala de Máquinas, Pisos, 
Pátios, Estruturas Pré-Moldadas de Concreto, Coberturas Metálicas, Sala de Beneficiamento de Alimentos, 
Instalação de Equipamentos Industriais diversos com área total de 10.000m2. Obra industrial de grande 
porte. 
 
Engeplan- Engenharia e Planejamento 
Gerente de Obras  e Projetos– 07/1990 à 11/1990 
Gerenciamento das obras complementares na agência do Banco do Brasil e das obras complementares dos 
galpões da Unidade operacional da Coelba-Ba. 
 
Prelaf Construtora Ltda 
Gerente de Obras e Projetos – 09/1989 à 03/1990 
Gerenciamento da Construção da Agência do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em Senhor do Bonfim-Ba 
com área de 800m2 e da Ampliação/Reforma do Hospital Ernesto Simões Filho em Salvador-Ba, com área de 
2.300m2. 
 
Cota Construção e Paisagismo Ltda 
Gerente de Obras e Projetos - 11/1988 à 08/1989 
Gerenciamento da Ampliação/Reforma da Escola Agrotécnica Federal de Catu-Ba com área de 3.800m2; e 
da Ampliação/Reforma da Clínica da Golden Cross (empreitada por administração) em Camaçari-Ba com 
área de 220m2. 
 
Desmaq Construção e Perfuração Ltda 
Gerente de Obras e Projetos – 08/1988 à 10/1988 
Gerenciamento da Construção de 8.000 metros de drenos (Drenagem Rural) incluindo terraplenagem, 
serviços de topografia e obras de arte, no Distrito de Maniçoba (Juazeiro-Ba), para a CODEVASF. Obra tipo 
pesada. 
 
Construtora Poliedro Ltda 
Auxiliar de Engenharia – 05/1987 à 07/1988 
Construção do Empreendimento Condomínio  Residencial Poliedro II, padrão AAA, com 14 pavimentos, 
sendo quatro aptos de 180m2  por andar e toda infra-estrutura de lazer, em João Pessoa-PB. Obra vertical de 
fino acabamento. 
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