Rua Arno Lueders, 185
Itoupava Norte
89052-170 – Blumenau/SC
Email: rafael.ogeda@terra.com.br

38 anos – Casado
Brasileiro – Natural de Blumenau/SC
Telefone: (0xx47) 3323-2445
Celular: (0xx47) 8849-3101

Rafael Hernandes Ogeda
Perfil e
Interesses

Engenheiro químico com mestrado na área e MBA em Gestão Empresarial, tendo adquirido experiência de mais de 8
anos como consultor técnico e de negócios na implantação de sistemas de gestão empresarial (ERP) Microsiga, tendo
atuado com maior destaque nas áreas de suprimentos/logística (Compras, Faturamento, OMS, Estoque/Custos e PCP),
controladoria (Financeiro, Livros Fiscais, Contabilidade e Gestão de Projetos), ferramentas de Business Inteligence (BI)
e personalizações do sistema. Experiência de 4 anos como Supervisor de PCP/Compras em multinacionais do ramo de
construção civil, contemplando a supervisão e envolvimento estratégico em diversas áreas da empresa, como
planejamento, produção, custos, orçamento, logística, compras/suprimentos, monitoramento/faturamento e
administração de fábrica. Experiência de 2 anos como sócio e gerente geral de provedor de serviços Internet de
pequeno porte, com atuação nas áreas administrativa, financeira, comercial, técnica e de desenvolvimento. Pontos
importantes do perfil profissional: iniciativa, empenho, comprometimento, versatilidade, capacidade plena de tomada de
decisões e de realizações, gerência de equipes e facilidade de relacionamento.
Profissional com grande afinidade, facilidade e conhecimentos em informática. Inglês intermediário e espanhol básico.

Experiência
Profissional

RCO Consultoria Digital Ltda.
Rua Arno Lueders, 185 – Blumenau/SC
Mark & Associados Ltda.
Rua Dona Mossa, 150 – Porto Alegre/RS
Microsiga Software S/A (franquia Santa Catarina)
Rua São Paulo, 2403 – Joinville/SC
Microsiga Software S/A (franquia Jundiaí)
Rua Rangel Pestana, 987 – Jundiaí/SP

Dez.2006 – atual
Mai.2006 – Nov.2006
Jul.2004 – Abr. 2006
Jan.2003 – Jul.2004

MICROSIGA: Empresa nacional especializada no desenvolvimento de negócios, tecnologia e sistemas de gestão empresarial
(ERP/CRM/BI/WEB/verticais), atuante no Brasil e América Latina, pertencente ao grupo Totvs SA, líder absoluta no mercado nacional de
ERP/CRM nos segmentos middle e low-end no Brasil, possuindo uma carteira de mais de 6 mil clientes no Brasil, além de 110 em outros
países da América Latina, totalizando mais de 100 mil usuários do sistema.

Analista Máster/Consultor de Negócios











Atuação como analista técnico/consultor de negócios em diversas implantações de sistema de gestão integrada ERP
Microsiga Protheus, com ênfase nas áreas de Compras, Estoque/Custos, PCP, Faturamento, Gestão de Projetos, Gestão de
Transportes, Financeiro e Livros Fiscais, em empresas de segmentos de mercado variados (indústrias de transformação,
tintas e solventes, alimentícia, metal/mecânica, distribuidoras, entre outros).
Atuação como analista de suporte em outras áreas, como Contabilidade, Ativo Fixo, Assistência Técnica (Field Service) e Call
Center. Implantação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), SpedFiscal, SpedContábil e FCont em diversas empresas.
Elaboração e implantação de sistemas de custeio por absorção, integrados ou não à Contabilidade.
Desenvolvimento e implantação de diversas personalizações no sistema, conforme necessidades específicas dos clientes,
com a utilização da linguagem AdvPl (Clipper).
Implementação de sistemas de automação de apontamentos, mediante uso de impressoras térmicas e leitores óticos
integrados ao sistema ERP.
Implantação de sistemas de Business Intelligence/DataWarehouse em diversos clientes, através da utilização de integração
de banco de dados com planilhas dinâmicas do Excel e de ferramentas como o SIGAEIS e Workflow.
Implantação de portais Web de apontamento nas áreas de Produção e Gestão de Projetos e realização de personalizações
nos portais padrão Microsiga com uso de webservices.
Conhecimentos genéricos em banco de dados, com maior entendimento de SQL.
Experiência como coordenador em operações de atualização e conversão de versão.

Qualimat Distr. Mat. Constr. S/A. (grupo Lafarge)
Estrada Flávio Beneducce, sn - Cajamar/SP

Mai.2001 – Jan.2003

Empresa atuante na fabricação de argamassas industrializadas e rejuntes, pertencente ao grupo Lafarge (multinacional francesa líder
mundial na produção de materiais de construção e atuante a mais de 40 anos no Brasil) – faturamento anual aproximado de R$30
milhões (2002)

Coordenador de Compras/PCP/Custos








Responsável pela programação, acompanhamento e controle da produção da unidade fabril em Cajamar/SP
Responsável pela definição e acompanhamento de necessidades e programação de matérias-primas e embalagens, bem
como pela implementação de políticas de gestão de estoque.
Responsável pela definição de necessidades e operação de transferências de produtos entre filiais e de aquisição de
produtos de terceiros para comercialização.
Responsável pela estruturação, operação e definição de procedimentos para a área de Compras.
Responsável pela estruturação e definição de procedimentos e processos de Importação.
Responsável pelas definições estratégicas e de negociação de materiais produtivos.
Responsável pela parametrização, apuração e fechamento de custos industriais (fixos e variáveis).
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Responsável pela elaboração e acompanhamento dos orçamentos industriais da unidade Cajamar.
Responsável pela administração da unidade fabril de Cajamar, no tocante à regulamentação operacional, contrato de
serviços terceirizados, revenda de excedentes industriais, entre outros.
Responsável pela elaboração de relatórios gerenciais (Management Reports), enviados para a matriz na França, relativos
aos resultados das áreas industrial, compras e planejamento.
Coordenador na implementação do sistema Microsiga nos módulos de compras, estoques, produção e custos.
Participação efetiva nas reuniões gerenciais estratégicas da Qualimat a nível Brasil.
Coordenador de programas para redução de despesas e para melhoria de capital de giro, envolvendo redução de estoques e
aumento no prazo de pagamento global.

PortoKoll S/A. (grupo Portobello)
Rod. Eng. Miguel Melhado Campos, Km 82 – Itupeva/SP

Mar.1999 – Abr.2001

Multinacional atuante no ramo de construção civil, uma das maiores fabricantes nacionais de argamassa e rejunte - faturamento anual
aproximado de R$30 milhões (2000)

Supervisor de PCP (nov/2000 a abr/2001)
Planejador de Produção (mar/1999 a out/2000)














Responsável pela programação, acompanhamento e controle da produção das unidades fabris de argamassa e rejunte
colorido da PortoKoll S/A (Itupeva/SP, Tijucas/SC) e em terceiros (Recife/PE, Salvador/BA).
Responsável pela definição, programação e acompanhamento de necessidades de matérias-primas e embalagens e pela
implementação de políticas de gestão de estoque.
Envolvimento direto com a produção e com fornecedores.
Responsável pela implementação do sistema de MRP no ambiente Magnus.
Responsável pelo acompanhamento diário da carteira de pedidos e consequente realocação de produção para pronto
atendimento ao mercado.
Responsável pelo cadastro no sistema corporativo da empresa (Magnus) de matérias primas, embalagens, tipologias de
produtos, produtos acabados, entre outros.
Coordenação direta na logística do processo de lançamento de novos produtos.
Envolvimento e conhecimentos nas mais diversas áreas da empresa, como: formação de custos, logística interna e externa,
expedição, transportes, monitoramento de pedidos, faturamento, compras.
Supervisão do monitoramento de pedidos, faturamento e fechamento comercial mensal da empresa.
Desenvolvimento de diversas ferramentas em ambiente Access/Oracle para auxílio na atividade de programação de
produção envolvendo a coleta de dados sobre produção/pedidos/faturamento.
Projeto, implementação e manutenção da Intranet empresarial, para disponibilização de informações gerenciais e de
indicadores de acompanhamento.

Porta Digital Internet Ltda.
Rua Lúcio Vitorino de Souza, 21 – Sta. Mônica – Florianópolis/SC

Mar.1996 – Nov.1998

Sócio fundador da empresa, atuante no ramo de prestação de serviços e provimento de acesso Internet - faturamento mensal aproximado de R$25 mil

Gerente Geral (abr/1998 – nov/1998)





Área Administrativa – tomada de decisões, definição de estratégias operacionais e de marketing, gerenciamento do sistema
de cobrança bancária.
Área Comercial – elaboração de propostas e orçamentos, visita a clientes corporativos.
Área Técnica – administração de rede e servidores Internet Linux e Windows, telefonia, etc.
Área de Desenvolvimento – projeto, coordenação e desenvolvimento de sites Web e sistemas de informação Internet
envolvendo interação com banco de dados.

Gerente de Desenvolvimento (mar/1996 – ago/1997)


Formação

Organização e estruturação da empresa, atuando como Gerente de Desenvolvimento de web sites e sistemas de informação
Internet.

2002–2002 Fundação Getúlio Vargas Campinas/SP

MBA Pós-Gradução Especialização "Lato Sensu" em Gestão Empresarial - Turma XXV

Trabalho de Conclusão de Curso: Mercado de Medicamentos Genéricos – A Ameaça da entrada das Multinacionais.
1996–1998 Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis/SC

Mestrado em Engenharia Química.

Título da Dissertação: Estudo da Utilização da Linguagem Java no Desenvolvimento de Applets e Aplicativos de Ensino e
Pesquisa em Engenharia Química.
1990–1996 Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis/SC

Graduação em Engenharia Química.

Formação com Mérito Estudantil.
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