Recife, 2014.

Meu nome é José Gonçalves de Souza Júnior. Sou profissional de logística com mais de 20 anos de atuação
na área de logística industrial com foco em logística, gestão de materiais, suprimentos, expedição, PCP, PCM
e qualidade com vivências internacionais (Portugal e Argentina). Minha carreira é desenvolvida em empresas
de grande porte tais como: Beadell do Brasil, PAMESA, ASA, CADAM Mineração, TCA/Ford, DUPÉ e
PENALTY. Sou graduado em Administração de Empresas pela UNICAP/PE, pós-graduado em Gestão da
Qualidade em Serviços pela UPE/FCAP e possuo MBA em Logística Empresarial também pela UPE/FCAP.
Tenho experiência com desenvolvimento de Centro de Distribuição (CD) e unidade fabril, com gerenciamento
de fluxos operacionais e informações, bem como implantação de inventário rotativo, aumentando a
acuracidade do estoque, práticas de ressuprimento automático de materiais através da parametrização do
sistema de gestão (Ponto de Pedido e Lote Econômico de Compra) reduzindo faltas e excessos elevando a
eficiência operacional.
Possuo relevante conhecimento nos seguintes sistemas da qualidade: Boas Práticas de Fabricação (BPF),
ISO-9000, ISO-Automotiva, EAQL, EVALOG, ISO-14001 e no sistema de gerenciamento de riscos NOSA
(Saúde, Segurança e Meio Ambiente). Tenho experiência na redução de inventário (estoque de peças
sobressalentes), redução de obsolescência de materiais e produtos acabados, implantação de PCP
coorporativo, implantação de sistemas ERP (Datasul-EMS e TOTVS-Microsiga) alinhado com as
necessidades das áreas de produção, manutenção, comercial e marketing.
Entre minhas realizações, destaco: redução de 50% no tempo de movimentação, armazenagem e entrega de
materiais; Redução de 90% de materiais obsoletos através de venda ou destinação adequada conforme
normas ambientais; Redução de inventário (estoque de peças sobressalentes) e obsolescência de materiais
na ordem de 15% (US$ 1 milhão); Coordenação na implantação de um Centro de Distribuição avançado,
mais perto dos clientes,
reduzindo os custos extras com frete aéreo em 95% (US$ 200 mil/ano); Troca das embalagens descartáveis
por embalagens retornáveis (logística reversa) gerando uma economia de US$ 300 mil/ano; Aumento no
volume de expedição na ordem de 15%, com recordes sucessivos.
Outras realizações: Garantia de 99,5% de confiabilidade do inventário de materiais entre os estoques físicos
e contábeis (acuracidade); Redução de estoque na ordem de US$ 300 mil (peças e produtos acabados)
através da modificação do programa de produção de semanal para diário ajustando o mix de produção às
necessidades dos clientes; Aumento do nível de atendimento de requisições de materiais de 40% para 97%;
Implantação de ressuprimento automático de materiais em 100% dos itens de estoque mantendo mais de
90% dos itens parametrizados com estoque disponível; Implantação de inventário rotativo diário, melhorando
os procedimentos e corrigindo as falhas.
Como característica pessoal, tenho um estilo de trabalho fortemente produtivo. Inicio novos projetos com
entusiasmo e tenho forte orientação para resultados. Tenho foco em qualidade determinando um estilo de
trabalho organizado, onde os planos de trabalho funcionam como etapas para os objetivos. Geralmente
minhas ações têm um foco prático com forte interesse em projetos que levem a resultados concretos. Motivome quando posso agir e realizar.
Coloco-me à disposição para ampliar estes temas e trocarmos experiências profissionais. Caso necessite,
acesse a aba “Contato” e envie-me um e-mail. Se preferir, meu perfil no LinkedIn é
br.linkedin.com/in/josejunior1.

Atenciosamente,
José Gonçalves de Souza Júnior
www.josejunior.adm.br

