
Data de Nascimento: 09/09/1974 (44 anos)

Sexo: Masculino

Cidade: São Bernardo do Campo - SP (São Paulo)

Faixa Salarial: De 6.001 até 7.000

Trabalha Atualmente: sim

Currículo de Analista de Transportes e 

Operações Senior

Mini-currículo: 17 anos de experiência na área de Supply Chain; 

• Contratação de transportes e armazenagem;

• Formação de tabelas de fretes com estudos de malhas rodoviárias; 

• Conhecimento básico Demand planning;

• Operações de armazenagem especializado em piking para atendimento fracionado; 

• Gestão de estoques;

• Melhorias especificas com uso de ferramentas como DMAIC(PDCA), GSTD e padronização 

de processos (LPP e Stander Routine);

• Finanças de Supply Chain VDE e FDE;

• Controle através de KPI’s exclusivos para Supply Chain;

• Sistema de roteirização Road Net;

• Projetos de melhoria específica desenvolvidos: Pay Load Transportes (Premiado pela Nestlé 

Logístics Awards 2016), reconhecido globalmente, Projeto de Otimização T2 (fracionados) e 

projeto de melhoria da distribuição direct ship Águas São Lourenço. Os projetos somam 

saving aproximado de 1,5 milhões de reais ao ano;

• Responsável pela frota própria de entregas na empresa Sadia, liderava uma equipe de 87 

pessoas entre motoristas e ajudantes.

• Atualmente sou responsável pelo atendimento ao canal hospitalar da capital Paulista e 

Grande São Paulo, liderando uma equipe de 7 pessoas, sendo 2 administrativos, 5 

operacionais, além das transportadoras que fazem a distribuição.

ERP

Dados Pessoais

Endereço

Dados Profissionais



Cargo: Analista de Transportes e Operações Senior

Período: Fevereiro de 2010 até Atual

Área de Atuação: Transportes (Suprimentos)

Nível Hierárquico: Supervisão / Chefia (Profissional)

Empresa: Nestle Waters Brasil Bebidas e Alimentos 

Segmento: Alimentos e Correlatos

Porte: Grande - acima de 500 funcionários

Origem: Multinacional

Cargo: Analista de Logistica JR

Período: Dezembro de 2008 até Janeiro de 2010

Área de Atuação: Logística/ Suprimentos (Suprimentos)

Nível Hierárquico: Profissional especializado com curso superior (Profissional)

Empresa: Sadia S/a 

Segmento: Alimentos e Correlatos

Porte: Grande - acima de 500 funcionários

Origem: Nacional

Cargo: Operador de Tráfego Rodoviária

Experiências Profissionais

Analista de Transportes e Operações Senior (2010 - atual)

Atividades: Atualmente minhas atividades estão bem dividas, com várias responsabilidades 

dentro de transportes e operações. 

Principais atividades:

Responsável pela contratação e programação de transportes para cargas diretas e fracionadas, 

de forma a garantir disponibilidade de veículos para toda demanda de venda da companhia, 

garantindo o menor custo com a qualidade exigida.

Formação de tabelas de fretes com estudos de melhoria e redução de custos;

Acompanhamento dos custos de supply chain e fechamento mensal de finanças logísticas 

(transportes e operações).

Atualmente, também suporto a demanda de co-pilot, onde toda a necessidade estudos e 

negociações com fornecedores e clientes, relacionados a transportes, passa por minha análise e 

negociação.

Analista de Logistica JR (2008 - 2010)

Atividades: analista responsável pela frota própria e operações:

Como frota, era responsável pelas rotinas manutenção do veículos e equipes, de forma a garantir 

a disponibilidade diária da frota e equipes para carregamento. Tambem, era o responsável em 

treinar as equipes de entregas conforme regras da empresa, os treinamento abrangia vários 

temas, e sempre focados em segurança e economia duante a condução dso veículos.

Operador de Tráfego Rodoviária (2002 - 2008)



Período: Março de 2002 até Outubro de 2008

Área de Atuação: Transportes (Suprimentos)

Nível Hierárquico: Profissional especializado com curso superior (Profissional)

Empresa: Transportadora Nosei Ltda 

Segmento: Logística / Armazéns

Curso: Claudinei Silva

Nível do Curso: Pós / Especialização

Instituição: Unip

Período: 2016 até 2017

Curso: Claudinei Silva

Nível do Curso: Graduação

Instituição: Faculdade Anchieta

Período: 1998 até 2010

Atividades: Responsável pelo controle da frota e equipes, programação de carregamento na 

operações dos clientes.

Outras Experiências Profissionais

Fui bancario entre 1991 e 2002. Trabalhei no Banco américa do Sul (atual Santander), e comecei 

como contínuo e cheguei a função de supervisor de atendimento, responsável pelo setor de 

cobrança e atendimento aos cliente (caixa e balcao de atendimento)

Formação Acadêmica

Claudinei Silva 

Claudinei Silva 

Conhecimentos Gerais

17 anos de experiência na área de Supply Chain; 

• Contratação de transportes e armazenagem;

• Formação de tabelas de fretes com estudos de malhas rodoviárias; 

• Conhecimento básico Demand planning;

• Operações de armazenagem especializado em piking para atendimento fracionado; 

• Gestão de estoques;

• Melhorias especificas com uso de ferramentas como DMAIC(PDCA), GSTD e padronização de 

processos (LPP e Stander Routine);

• Finanças de Supply Chain VDE e FDE;

• Controle através de KPI’s exclusivos para Supply Chain;

• Sistema de roteirização Road Net e Road Show;



• Projetos de melhoria específica desenvolvidos: Pay Load Transportes (Premiado pela Nestlé 

Logístics Awards 2016), reconhecido globalmente, Projeto de Otimização T2 (fracionados) e 

projeto de melhoria da distribuição direct ship Águas São Lourenço. Os projetos somam saving 

aproximado de 1,5 milhões de reais ao ano;

• Responsável pela frota própria de entregas na empresa Sadia, liderava uma equipe de 87 

pessoas entre motoristas e ajudantes.

• Atualmente sou responsável pelo atendimento ao canal hospitalar da capital Paulista e Grande 

São Paulo, liderando uma equipe de 7 pessoas, sendo 2 administrativos, 5 operacionais, além 

das transportadoras que fazem a distribuição.

ERP 

TOTVS (Protheus) , SAP e Oracle (Transportes)

Idiomas

• Espanhol - Básico

• Inglês - Básico


