Gustavo Collectinha Pinto
Gonzaga

33 anos, Casado
CPF 014.372.206-90
Rua Comendador Sá Barreto, nº 215
Apto 402 – Candeias – 54.430-331
Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco
81 98164-7669 / 31 99159 - 7669
gcollectinha@yahoo.com.br
CNH categoria AB

Objetivo
Engenharia de Produção, Gestão, Qualidade, Projetos e Planejamento
(Disponível para mudança de residência)

Perfil
Liderança, Pró-atividade, Responsabilidade, Pontualidade, Facilidade de
trabalho em equipe, Motivação, Disciplina, Disposição para novos desafios,
Facilidade na execução das atividades impostas, Dinamismo e Compromisso.

Formação
- Especialização
Green Belt e Black Belt em Lean Six Sigma, Excelência Integrada
(Nov/2017) – concluído.
- MBA
Gestão de Custos e Controladoria, UPE – FCAP (Nov/2017) – concluído.
Gerenciamento de Projetos, Fundação Getúlio Vargas (Jan/2015) –
concluído.
- Graduação
Engenharia de Produção, Faculdade Pitágoras (Jun/2010) – concluído.
- Curso técnico
Técnico em Mecânica Industrial, SENAI (Dez/2006) – concluído.
- Graduação
Licenciatura em Matemática, Centro Universitário Newton Paiva (Jun/2005)
– paralisado.

Idiomas
Inglês: leitura intermediária, escrita básica, conversação intermediária.
Espanhol: leitura básica, escrita básica, conversação básica.

Histórico profissional


Serttel Ltda – desde Setembro de 2015
Gerente de Operações ITS – desde Setembro de 2015
Engenheiro responsável pelos contratos da região nordeste (receita, custo,
satisfação do cliente, gestão pessoas, indicadores específicos, etc)
englobando as áreas:
 Gestão Semafórica, gestão completa da rede semafórica da cidade,
controlando toda a infraestrutura de manutenção e implantação de novos
equipamentos, além da gestão da programação e sincronismo dos
mesmos;
 Monitoramento Eletrônico Urbano, gestão do sistema de monitoramento
urbano para a fiscalização do excesso de velocidade (radares fixos e
móveis, lombadas eletrônicas, etc), respeito aos semáforos e faixas
exclusivas de ônibus, identificação de veículos por leitura automática de
placas (blitz eletrônica), detecção automática de sons de disparo de
armas de fogo e de acidentes de trânsito por áudio e vídeo inteligentes;




Talonário Eletrônico de Multas, sistemas informatizados e terminais
móveis que permitem o registro de acidentes de trânsito e a emissão de
multas;
Operação de Trânsito em Corredores Viários, gestão de mão de obra
treinada de acordo com a legislação de transito em técnicas de controle e
operação de fluxo.

 Principais atividades e resultados:
o Gestão por indicadores
o Mapeamento de processos
o Desenvolvimento de Equipe
o Aumento do aproveitamento técnico dos equipamentos de
Fiscalização Eletrônica
o Redução de 50% das horas extras
o Redução de 3% no custo da Folha de Pagamento em contratos de
Mão de Obra
o Diminuição das glosas contratuais e por consequência aumento das
margens contratuais.


Acoplation Andaimes Ltda – de 22 Novembro de 2010 a 26 Janeiro de
2015
Gerente de Filial – de 01 de Fevereiro de 2014 a 26 de Janeiro de 2015
Engenheiro responsável pela Filial em Pernambuco com atuação da Bahia até
o Rio Grande do Norte, tendo como responsabilidade o setor comercial,
prospecções, visitas, vendas, relacionamento com os clientes, etc, a logística
de materiais/patrimônio e as obras/contratos.
Gerente de Projetos – de 01 de Outubro de 2012 a 01 de Fevereiro de
2014
Engenheiro responsável por contratos em várias regiões do Brasil, como São
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, etc, com um faturamento mensal
por volta de 3 milhões de Reais, tendo como principal objetivo o retorno
financeiro para a empresa, trabalhando com um planejamento apurado na
gestão dos custos e receitas dos mesmos.
Gestor de Projetos – de 01 de Agosto de 2011 a 30 de Setembro de 2012
Engenheiro responsável pelos contratos em Ipojuca – Pernambuco
(complexo portuário de SUAPE) lotados na Refinaria Abreu e Lima (6
contratos) e Estaleiro Atlântico Sul (1 contrato), desde Agosto de 2011 – RT
das obras, responsável por toda a gestão da produção e de pessoas,
objetivo geral do contrato, objetivos individuais, cronograma das atividades,
responsabilidades e recursos, tendo como principal meta a redução dos
custos, o aumento da produtividade, a segurança e a satisfação do cliente.
Gestor Trainee – de 22 de Novembro de 2010 a 31 de Julho de 2011
Engenheiro responsável pelos contratos em Ourilândia do Norte – Pará,
Mineração Onça Puma, até junho de 2010, responsável por toda a gestão da
produção e de pessoas, objetivo geral do contrato, objetivos individuais,
cronograma das atividades, responsabilidades e recursos, tendo como
principal meta a redução dos custos, segurança e a satisfação do cliente.



Vallourec & Mannesmann Tubes – V & M do Brasil S.A. – de Março de
2006 a Novembro de 2010
Líder de Produção (Líder Térmico) - de Abril de 2007 a Novembro de
2010

Gestão de Processos e Pessoas: responsável pela qualidade do aquecimento
dos tarugos para a laminação a quente de tubos de aço sem costura e
tratamento térmico de normalização em tubos; aplicação de treinamentos
práticos e teóricos; liderança em grupos de melhoria contínua; elaboração
de relatórios de qualidade; realização de ensaios não destrutivos nos fornos
da
laminação
automática;
responsável
pelo
projeto
de
produtividade/redução de desperdício/redução de postos de trabalho na
laminação automática; responsável pelo projeto de modificação de uma
carreta de transporte de tarugos, visando aumento de produtividade;
realizando um projeto para redução de custos em energia e aumento da
produtividade do forno Nassheuer da laminação automática.
Estágiário (Técnico em Mecânica) – de Março de 2006 a Abril de 2007
Responsável pela gestão das análises de falha dos problemas da laminação
automática; participação em grupos de melhoria contínua; responsável pelo
projeto de redução de perdas no processo de laminação de tubos de aço
sem costura; execução de melhorias no processo da laminação; elaboração
dos cronogramas mensais de produção; gestão das rotinas dos operadores.

Informações complementares


Experiência em SAP, RM Totvs e Microsiga



Curso Primavera P6: Interdata - Cursos e Consultoria



Curso Office Básico, Word, Excel, Power Point, Outlook (Curso interno pela V
& M do Brasil)



Curso básico de MS Project



Curso Excel Avançado: TBA Informática



Curso Técnicas de Negociação: Departamento do Sistema Integrado de
Gestão (Curso interno pela V & M do Brasil)



Curso Desenvolvimento de Equipes: Gerência da Qualidade Total (Curso
interno pela V & M do Brasil)



Curso Lideres de GMC: Gerência da Qualidade Total (Curso interno pela V &
M do Brasil)



Curso Desenvolvimento de Lideres: Lustrare Educação Corporativa



Curso Treinamento, Comunicação e Feedback: FRD – Desenvolvimento de
Pessoal (Curso interno pela V & M do Brasil)



Curso Metodologia em Grupo de Melhoria Contínua: Gerência da Qualidade
Total (Curso interno pela V & M do Brasil)



Curso Estatística Básica: Treinar treinamentos em informática



Curso Gestão de Processos: Bureau Veritas do Brasil ltda



Curso de Controle Estatístico de Processo – CEP: União Brasileira para a
Qualidade



Curso Auditor Interno de Manufatura: Gerência da Qualidade Total (Curso
interno pela V & M do Brasil)



Curso Análise de Falhas: PMM – Gerência de Engenharia de Manutenção
(Curso interno pela V & M do Brasil)



Curso de Gestão Financeira – Controles Básicos – MPE



Curso Logística – Gestão de Estoque – MPE

