SÉRGIO MONTERISI ALMEIDA DE CARVALHO
E-mail: sergiomonterisi123@gmail.com • Telefone: 48 99852 0182
Palhoça & Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Engenheiro de Produção Civil, com experiência em Controladoria Financeira e Redução de Custos (Controller Financeiro),
experiência em Análises Financeiras, com comprovada capacidade de adaptação. Focado na melhoria de resultados, ávido a
desempenhar soluções superiores as requisitadas e sempre agregando valor à companhia. Organizado, comprometido e em
busca de ambientes desafiadores. Forte habilidade de raciocínio analítico e facilidade de aprendizado.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – CONCLUSÃO AGOSTO/2014
Ênfase em:
⚫ Controladoria e Gestão de Custos;

⚫ Criação de Soluções para Redução de Custos por Centro de Custos;

⚫ Planejamento e Controle da Produção;

⚫ Otimização de Processos com Redução dos Custos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

KHOMP –EMPRESA DE TECNOLOGIA - Dezembro 2018 / Maio 2019 – Contrato com Prazo Determinado
Empresa com 210 funcionários e faturamento anual em R$ 81 Milhões de reais
Função: Controller Financeiro – Setor de Controladoria e Gestão de Custos
Responsável pelo faturamento e fechamento das vendas de produtos e elaboração de relatórios gerenciais. Relacionamento
bancário e fechamento bancário da companhia, além de ponto focal na distribuição das informações financeira e econômica
da empresa:
✓ Gerenciamento do Fluxo de caixa e do Orçamento;
✓ Acompanhamento dos relatórios de especificação do faturamento;
✓ Criação de soluções para redução de custos, por centro de custos na empresa;
✓ Elaboração dos relatórios Gerenciais (ERP-Sapiens & ERP-SAP) da companhia para apresentação semanal em
reunião de gerência e diretoria e posteriormente reunião mensal com sócios da empresa;
✓ CAPEX, OPEX
✓ Planejamento Financeiro & Planejamento de Metas
✓ Planejamento de Negócios & Planejamento Estratégico
✓ Análise e gerenciamento dos principais KPIs da empresa (desempenho operacional e financeiro);
✓ Controle das informações financeiras da companhia através dos Sistemas Operacionais (Power BI).

MPB ENGENHARIA TERCEIRIZADO DNIT/SC – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – Maio 2017/Agosto 2018
Engenheiro Civil & Controller Financeiro – Engenharia Financeira – Controladoria & Redução de Custos: Setor de
Desapropriação e Meio Ambiente do DNIT/SC
Responsável pelo planejamento financeiro e quantitativo para a realização dos mutirões de desapropriação da duplicação
das BRs. Gerenciamento, com auxílio dos advogados das empresas e da procuradora federal do DNIT, das datas para
realização dos mutirões, além de protocolar todas as desapropriações a serem realizadas:
✓ Acompanhamento das desapropriações nas cidades de: Navegantes →Blumenau (BR-470/SC) e Araranguá
(BR285/SC);
✓ Otimização nos processos do departamento, gerando uma maior assertividade e uma redução no tempo de
resposta ao cliente interno (Setor de Engenharia);
✓ Controle e gestão quantitativa financeira das avaliações de benfeitorias e terrenos e seus desapropriados;
✓ Ponto focal no processo de redução dos custos entre o orçado (planejamento Federal) e o realizado;
✓ Condução e controle dos processos protocolados de mais de 2 mil desapropriados;
✓ Análise e avaliação dos custos efetivamente pagos para as benfeitorias e terrenos aos desapropriados.

DNIT/SC – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – Junho 2013/Janeiro 2014
Estágio – Setor de Projetos, Custos e Meio Ambiente (com Ênfase em Qualidade)
Participação ativa nos setores de projeto, custos e Meio ambiente na duplicação da BR101- SC trecho sul (valor aprox. 322
milhões de dólares), sendo minhas principais atividades a produção de relatórios gerenciais e acompanhamento de
marcos de construção e indicadores de qualidade. Exemplos de minhas contribuições incluem:
✓ Inserção no sistema das informações referente aos avanços físico-financeiros e ambientais;
✓ Acompanhamento dos indicadores de qualidade e meio ambiente;
✓ Responsável pela análise dos desvios entre orçado e executado;
✓ Elaboração de relatórios e KPI (indicadores de desempenho) aos gerentes.

PONTOS FORTES
⚫

Proativo e profissional;

⚫ Focado nos resultados;

⚫ Organizado

⚫

Pensamento Crítico;

⚫

⚫ Atitude positiva.

Flexível e adaptável;

ATIVIDADES ACADÊMICAS
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): "Redução de Custos em Produto, com a manutenção da Qualidade Percebida pelo
Usuário”. (TEMA INÉDITO, TEMA DE DOUTORADO).
Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP): Projeto teórico de instalação de uma indústria de água mineral
no exterior (Angola).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Domínio no pacote Microsoft Office
Conhecimento nos Sistemas: Power BI, Sistema ERP (Sapiens e SAP), CRM (Customer Relationship Management)

Inglês Avançado: Curso de inglês em Toronto, Canada – Embassy English School – Setembro/2016 Vivência
multicultural: Viagens independentes por mais de 20 países.
Estudos Autônomos: Financial Engineering and Risk Management, Part I - Columbia University - Coursera
Financial Engineering and Risk Management, Part II - Columbia University - Coursera
Business Analytics – Wharton - University of Pennsylvania – Coursera
Initiating and Planning Projects – Irvine - University of California – Coursera
Program for Leadership Management - Harvard Business School
Finance for Managers - IESE Business School University of Navarra

Obs:
Profissional PCD (não possui movimento na mão esquerda e caminha com auxílio de bengala), não precisa de nenhuma
adaptação em seu local de trabalho, tendo total independência e autonomia para realizar suas funções profissionais
no computador.
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