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Eduardo Frizzero de Oliveira 
26 anos (06/05/1987), Solteiro. 
 
 
 
 

R.Frederico Silva Souto, 570, Campo Alegre -
Barra de São João / RJ. 
CEP 28.880.000 
(32)8823-2565 / (32) 3218-4230 
e.frizzero@gmail.com 
CNH:A/B

Objetivo 

Interesse em áreas ligadas à suprimentos, produção e administrativo. 
Procurocrescimento profissional constante e uma empresa que tenha o mesmo perfil. 
 

Nível de escolaridade 

Pósgraduação no nível Especialização. 

 
Idiomas 

Inglês (Leitura Avançada, Escrita Avançada, Conversação Avançada) 
 

Perfil profissional 

Sou profissional com formação em administração de empresas e pós graduado em 
sistemas de produção e serviços, possuo experiência em logística e visão empresarial 
sistêmica. Além destes possuo inglês e Excel avançados. 
Desempenhar atividades desafiadoras sempre foi um ponto muito positivo e que me 
ajudou acrescer profissionalmente, além do bom convívio com as pessoas.O 
profissionalismo e a vontadede crescer foram evidenciados nos resultados que 
alcancei. Por onde passei consegui identificarpossibilidades de melhoria e aplicar 
planos de ação baseados nos conhecimentos que adquiri e nacriatividade. 
 

Formação 

 

Pós-Graduação – Especialização 
Sistemas de Produção e Serviços (Engenharia de Produção), Universidade Federal de 
Juiz deFora – Faculdade de Engenharia (2012) - Curso concluído. 
 

Graduação 
Administração de Empresas, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 
MachadoSobrinho (2010) - Curso concluído. 
 
Excel Avançado (Incluso VBA e Macros) 
Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora - UFJF (2012) – Curso concluído (40 horas). 
 
Pintura Automotiva e Industrial 
Farben S/A – Indústria Química. Içara / SC. Curso Concluído (16 horas) 
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Habilidades profissionais e pessoais 

Calma, Pró atividade, liderança, inteligência, criatividade,assertividade, comunicativo, 
motivado, sensibilidade para ouvir e entender pessoas. 

 
Histórico profissional 

Mil Tintas Ltda. - desde Maio/2011 
(Comércio Varejista) 
Comprador 
Responsável pelos processos de programação e planejamento de compras, 
negociação, mark-upde preços de venda, manutenção de custos, entrada de nota de 
fornecedores diversos,emissãode devolução, implantação do sistema EDI (Intercâmbio 
Eletrônico de Dados) para envio e controle de followup de pedidos de compra. 
Criação, planejamento, coordenação e execução do processo de inventário cíclico das 
6 lojasdo grupo com foco para controle de extravios e otimização e padronização dos 
espaços físicos. Além de participar de reuniões e decisões estratégicas junto da 
diretoria. 
 
Pavan Materiais de Construção LTDA. - de Setembro/2009 a Março/2011 
(Comércio Varejista) 
Expedidor III (Sub Gerente) 
Responsável pela manutenção da frota (compra de peças,paradas programadas de 
manutenção),administração de pessoas e processos de depósito e expedição, 
administração de exceções,acompanhamento de consultoria, programação de 
produção (picking) e equipes bem comoentrada e saída física da mercadoria. Além 
destas fazem parte das atribuições da função aelaboração de relatórios para a 
diretoria e reuniões detreinamento para os funcionários dodepósito e expedição. 
 

 
Gerdau Comercial de Aços S/A - de Março/2008 a Agosto/2009 
(Comércio Atacadista) 
Estagiário 
Responsável por todo o processo de coordenação de produção da filial comercial e 
expedição,desde a formação das rotas o faturamento e as entregas. Além destas, 
atividades administrativasgerais também fazem parte da rotina como financeiro, RH e 
implantação do sistema de faturamento por NF-e. Experiência com SAP neste 
mesmoperíodo. 
 

 
Rodoviário Camilo dos Santos Ltda. - de Outubro/2006 a Fevereiro/2008 
(Transporte e Logística) 
Estagiário / Trainee 
Estágio voltado para a formação de futuros gestores com visão holística dos 
processos.Experiências com Contas a Receber, Faturamento, expedição e tesouraria. 
 

Ocupações de interesse 

 Administração 
 Suprimentos 
 Logística 
 Produtividade 


