JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA JÚNIOR
45 anos
Brasileiro
Casado
Jaboatão dos Guararapes - PE

Área de atuação: Gerência de Logística, Suprimentos, Materiais
Síntese das Qualificações:


Carreira com mais de 20 anos de atuação desenvolvida na área de logística industrial em
empresas de grande porte com foco em gestão de supply chain, logística, materiais, PCM,
PCP, expedição e qualidade com vivências internacionais (Portugal e Argentina).



Expertise no desenvolvimento de centro de distribuição 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 reduzindo faltas e excessos elevando a
eficiência operacional.



Forte atuação na cadeia de suprimentos em empresas de grande porte incluindo negociação
de transporte, administração de commodities, contratação de serviços, aquisição de
equipamentos, insumos, matérias-primas e peças de reposição de baixo a alto giro.



Vasto conhecimento dos sistemas da qualidade: CCB, BPF, ISO-9000, ISO-Automotiva,
EAQL, EVALOG, ISO-14001 e do sistema de gerenciamento de riscos NOSA (SSMA).
Experiência na redução de inventário e obsolescência de materiais e produtos acabados.
Vivência com implantação de PCP coorporativo, implantação de sistemas ERP (EMS-Datasul
e Totvs-Microsiga), alinhado com as necessidades das áreas de produção, manutenção,
comercial, suprimentos e marketing.



Participação ativa no desenvolvimento do programa e controle de produção (chão-defábrica) utilizando a metodologia KANBAN através do controle sequenciado do mix de
produção utilizando código de barras.



Possuo estilo de trabalho fortemente produtivo com orientação para resultados. Minhas
ações têm um foco prático com forte interesse em projetos que levem a resultados
concretos. Motivo-me quando posso agir e realizar.



Disponibilidade para viagens e mudança de cidade/estado.
Formação Acadêmica




MBA em Logística Empresarial – UPE/FCAP

Pós-graduação Gestão da Qualidade – UPE/FCAP
Graduação em Administração de Empresas – UNICAP

Principais Realizações
•

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 (CD) 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.
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•

Garantia de 98,5% 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 96%.

•

Implantação de ressuprimento automático de materiais em 100% dos itens de estoque.

•

Aumento no volume de faturamento e expedição na ordem de 15% (recorde de expedição).

Histórico Profissional
06/2011 até hoje – BEADELL
Divisão: Industrial
Cargo: de 07/2012 até hoje Coordenador de Suprimentos
Cargo: de 06/2011 a 06/2012 Supervisor de Materiais
03/2010 a 04/2011 – PAMESA
Divisão: Industrial
Cargo: Gerente de Logística
12/2006 a 08/2009 – BEADELL (MPBA)
Divisão: Industrial
Cargo: Supervisor de Materiais
01/2005 a 12/2006 - ASA
Divisão: Industrial
Cargo: Supervisor de PCP e PCM
09/2002 a 11/2004 - CADAM
Divisão: Industrial
Cargo: Chefe Departamento Materiais
10/2000 a 09/2002 – TCA
Divisão: Industrial
Cargos: Superintendente de Logística
02/2000 a 10/2000 - DUPÉ
Divisão: Industrial
Cargo: Gerente de Logística
02/1999 a 02/2000 - PENALTY
Divisão: Industrial
Cargo: Coordenador de Planejamento Industrial
08/1988 a 02/1999 – FORD / TCA
Divisão: Industrial
Cargos: Coordenador de PCP e Expedição

Principais Cursos Complementares







Treinamento de Formação de Líderes de Alta Performance - Muttare Consultoria
NOSA – Gerenciamento de riscos em Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) – NOSA
Formação de Auditores Internos da Qualidade (ISO 9000) - SQS Qualidade e Tecnologia
Planejamento e Controle da Produção – PCP - NETPRODUCTION Consultores Associados
Gestão Avançada de Estoques – COPPEAD/UFRJ
Gestão de Suprimentos e Negociação - EAQL
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