João E. Bertoli
bertoli.pmp@gmail.com

(71) 99715-4004 - (11) 94343-8058;

linkedin.com/in/joão/bertoli

OBJETIVO: FINANÇAS & ADMINISTRAÇÃO
SINTESE DE QUALIFICAÇÕES


Administrador e Contador, MBA Controladoria e Gestão de Projetos, Pós em Finanças Corporativa, Certificado
como PMP (Ger. Projetos) pelo PMI com mais de 25 anos de experiência em relevantes empreendimentos das
Construtoras CBPO, Odebrecht e Tenenge, e nas Indústrias de Alimentos Granol;



Atuação
em
grandes
projetos
no
Brasil
e
Exterior,
através
de
Consórcios
EPCs
(Tenenge/Odebrecht/Promon/Andrade Gutierrez/UTC Eng./Queiroz Galvão/CBPO/PDVSA) com movimentações
financeiras de até US$800 milhões; e efetivo total de até 3.500 integrantes; liderando equipes nas áreas
administrativa e financeira em totais de até 120 profissionais.



Gestão Administrativa e Financeira, com ênfase em Planejamento Econômico Financeiro de Curto e Longo
Prazo, Tendências, Custos e Análise de Performance (Previsão vs Real); Fluxo de Caixa (R$ e US$), Tesouraria,
Contas a Pagar e a Receber, Crédito e Cobrança, Operações Financeiras;



Gestão Contábil-Fiscal-Tributária, fechamentos de balanços com apurações de resultados e cálculos de
impostos; IN-21/1979 (POC); planejamentos tributários; emissão de relatórios gerenciais para tomada de decisões.



Gestão de RH, com foco em programas para as áreas recrutamento e seleção, remuneração e benefícios,
treinamento, planos de ação e avaliação de desempenho, relações trabalhistas e sindicais;



Gestão de Mat/Compras/Logística, Serviços Gerais e TI com larga experiência em implantações de ERPs.



Project Manager, assessoria e participação em todas as fases de projetos, do estudo de viabilidade a análises de
riscos, da partida, planejamento, execução e controle ao encerramento; elaboração dos Planos de Gerenciamentos.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
 Restruturações de processos nas áreas Financeira, Contábil-Fiscal, RH, Materiais-Compras, Serviços Gerais e TI
para implantações de ERPs.
 Desenvolvimento e condução de projeto para fechamentos mensais da contabilidade e entrega de relatórios
contábeis e gerenciais até dia 3 do mês seguinte as empresas parceiras;
 Elaboração e implementação de amplo “Manual de Procedimento”, amparando as decisões nas áreas: Legal,
Financeira, Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdenciária; material inédito, trazendo orientações com foco na
“segurança empresarial” dos empreendimentos e das empresas parceiras;
 Desenvolvimento de Planejamento Tributário que gerou economia acima de R$80 milhões de ICMS utilizando o
Programa DESENVOLVE do Estado da Bahia (Plataforma PRA-1 Módulos, 2004-2008);
 Liderança de equipe em Planejamento Tributário que em sua equação fiscal utilizando o Programa PRONAVAL
do Estado da Bahia e a IN-SRF-513/05, gerou economia de ICMS, IPI, II, PIS, COFINS, entre outros, acima de
R$120 milhões (Plataformas P59 & P60, 2009- 2013);
 Contatos estratégicos com bancos buscando parcerias para pagamentos de folha salarial, fornecedores
nacionais e estrangeiros, aplicações financeiras rentáveis, instalações de PAB-Postos de Atendimentos Bancários,
para importantes empreendimentos em São Roque, BA (Plataforma PRA-1, 2004-2008; P59 & P60, 2009-2013);
 Atuação como líder de Comissão em Negociações Sindicais para “Acordos Coletivos de Trabalho” com
SINTEPAV-BA, com redução do histórico de dias de paralisações por greve em 70%.
 Adequação de contratos comerciais (fornecedores, subcontratos e prestadores de serviços) ao Compliance
Corporativo, com registro e cumprimentos de cláusulas de responsabilidades civil, fiscal, trabalhista e
previdenciária, reduzindo em 60% as demandas jurídicas relativas à terceiros;
 Implantação, orientação e assessoria a Gerentes na elaboração de Planos de Ação e criação de formulários
inéditos ao processo de avaliação de desempenho;

Empreendimentos: Cadcas, PDVSA Agrícola; Refinaria Puerto la Cruz, PDVSA Petróleo, <<< Venezuela;
P59 & P60, PNBV, São Roque-BA;
PRA1 Módulos, Petrobras, São Roque-BA; UTE Norte Fluminense,
EDF Électricité de France/Petrobras, Macaé-RJ;
UTE TermoPE, Iberdrola, Suape-PE;
UTE Três
Lagoas, Petrobras, Três Lagoas-MS;
Terminal do Solimões, Petrobras, Coari-AM;
J. Lacerda IV,
Eletrosul, Tubarão-SC;
Ampliação PPH, Polo Petroquímico, Triunfo-RS;

FORMAÇÃO ACADÊMICA
MBA em Controladoria. Universidade de São Caetano do Sul
MBA em Gestão de Projetos. Universidade Candido Mendes
Finanças Corporativas. IAG Master PUC Rio de Janeiro
Graduação em Administração. FACCAT Tupã SP
Graduação em Ciências Contábeis. FACCAT Tupã SP
CRC-SP 152.444-0/O Ativo

IDIOMAS
Inglês e Espanhol avançado.

HISTÓRICO PROFISSIONAL
TECSIS-Tecnologia e Sistemas Avançados S/A. www.tecsis.com.br - (Camaçari-BA)
03/2017 a 07/2017
Empresa líder em seu segmento no mercado brasileiro, figurando entre as maiores fabricantes mundiais de pás para aero
geradores de energia eólica.
Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro
Reporte: CFO
Gestão das áreas financeira, controladoria, materiais-compras-logística e RH.
Reestruturação da unidade de Camaçari para
receber processos das áreas em virtude do fechamento de todas as unidades do Estado de SP.
08/2016 a 02/2017
Instituto Planos – www.institutoplanos.com.br - (Salvador-BA)
Empresa de consultoria em Gestão Empresarial com mais de 17 anos de atuação no mercado nacional.
Cargo: Consultor
Consultoria em reestruturação de áreas financeiras e controladoria com foco na eficácia da gestão empresarial.
Clientes: Indústrias, Prestadores de Serviços e Construtoras.
Construtora Norberto Odebrecht S/A. (São Paulo-SP)
07/1997 a 06/2016
Construtora fundada em Salvador, Bahia, no ano de 1944 pelo engenheiro Norberto Odebrecht, é a maior empresa de
engenharia e construção da América Latina.
Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro
01/2006 a 06/2016
Reportes: Diretor de Contratos e Diretor Superintendente
Gestão das Áreas de Finanças, Contabilidades Fiscal e Tributária, de Custo e Gerencial; Adm. de RH; Adm. de Materiais; TI e
Serviços Gerais. Representante da empresa nas relações com todos “Stakeholders” dos empreendimentos.
Cargo: Gerente Financeiro
Reporte Diretor de Contratos e ao Gerente Administrativo e Financeiro

07/1997 a 12/2005

Gerenciamento das Áreas Financeira, sendo Tesouraria, Contas a Pagar e Receber, Caixa, Contabilidades Fiscal, Tributária,
Gerencial, Custo e Subcontratos. Responsável pelos atendimentos de fiscalizações e auditorias, bem como todas as obrigações
principais e acessórias da empresa. Manutenção do relacionamento com bancos e órgãos arrecadadores.

TENENGE-Técnica Nacional de Engenharia S/A. (São Paulo-SP)
06/1989 a 06/1997
Empresa de engenharia eletromecânica e construção industrial pesada do Brasil. Atuava em três frentes principais: siderúrgica,
petrolífera e energia elétrica. Em 1986 foi comprada pela Construtora Norberto Odebrecht S/A.
Cargo: Contador
Reportes: Diretor de Contratos e ao Controller
Gestão das Áreas de Finanças, Contábil/Fiscal/Tributária, Custo e Gerencial, incluindo elaborações de orçamentos, fluxos de
caixa, contas a pagar e a receber; fechamentos periódicos de balanços com cálculo dos impostos, gestão de tributos; relatórios
de custos e gerenciais; responsável pelos atendimentos das obrigações principais e acessórias, fiscalizações e auditorias.

GRANOL-Indústria, Comércio e Exportação S/A. (Tupã-SP)
06/1984 a 05/1989
Empresa que produz e comercializa grãos, farelos, óleos vegetais, glicerina e biodiesel para o mercado interno e externo.
Cargo: Supervisor Tesouraria
Reporte ao Gerente Financeiro
Administração do fluxo de caixa, programações financeiras, contas a pagar e a receber, crédito e cobrança, captação e aplicação
de recursos financeiros, conciliações bancárias; contabilização de todo movimento caixa e bancos; relacionamento com as
instituições financeiras; elaboração e reporte de resultados financeiros mensais para a controladoria na matriz em São Paulo.

