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_________________________________________________________________________________________________________________ 
Profissional com + de 20 anos em vendas, comercial, TI e logística (produtos e serviços) atuando em 
empresas multinacionais e nacionais, relacionamento com clientes e fornecedores, tecnologia e gestão da 
informação, processos de negócios e operações logísticas trazendo inovação e resultados para evolução 
tecnológica e crescimento dos meus clientes. 
 
Enquanto comercial, foquei / contribui com as SDR´s, para aquisição de novos clientes (lead´s / prospecção). 
Gerenciei a carteira de clientes, sugeri expansão de novos negócios, criei e fiz a gestão de propostas via 
CRM analisando a evolução das fases de negociações e Funil de Vendas, KPI´s e Dashboard´s para 
orientação de tomada de decisões. Uso de ferramentas de mercado (Excel, Power Point, Power Bi, ERP – 
Sistema de Gestão com WMS) entre outros.   
 
Minhas estratégias comerciais sempre alinhadas ao MKT. Liderança de equipes multidisciplinares. Habilidade 
de comunicação / relacionamento. Participação em associações, feiras e eventos regionais e nacionais como 
Aderj / Abad / Anamaco / Abradilan / BGA. 
 
Vivência em negociações de propostas com clientes (escopo e valor). Capacidade de administrar multitarefas 
definindo prioridades. Trabalho sempre em equipe com cumprimento de metas e prazos. 
 
Formação: Graduação em Logística e MBA em MKT e Gestão de Vendas (presenciais); 
                   MBA em Ciência de Dados & Big Data / Analytics – finaliza em Jul/2022. 

 
Disponível p/ viagens e início imediato. Pretensão salarial / benefícios a combinar.  
 
• Interesses: Vendas / Comercial ( Distribuição / Atacado / Varejo ) / TI / Inteligência de 

Mercado & Dados / E-commerce / Logística / Gerencia & Implantação de Projetos.  
                                 
Certificações & Treinamentos na Área de Negócios / Gestão: 
 
Certificação em BI – TARGIT, Qualidade Total (Fundação Dom Cabral - UFMG), Supervisão e Gerência de 
Varejo (UniverCidade de Ipanema), Administração de Lojas (Sebrae), Desenvolvimento de Competências 
(Senac), Filosofia e Liderança Participativa (Simeon), Giro de Estoque (General Motors), Jogo Estratégico 
Financeiro (Serta – Desenvolvimento Gerencial) entre outros. 
 
Destaque em Liderança & Competências: 

✓ High Performance Executive (Net Profit / Prof. & C.E.O André Giroto). 
✓ Engenharia de Venda de Software (Prof. & C.E.O Aisa Pereira). 
✓ Desenvolvimento de Liderança (Prof. Mário Henrique Simonsem). 

 
Certificações & Treinamentos na Área Técnica: 
 
Gestão de Projetos (Estácio de Sá), Tecnologia de Redes Locais (Escola de Engenharia da UFF), Análise & 
Projetos Estruturados de Sistemas (Serta), Introdução a Modelagem e Banco Oracle (Oracle S/A), Segurança 
na Plataforma Microsoft, Windows (Pacote Office), SQL Server,  Segurança Eletrônica (CFTV, Cercas 
Eletrificadas, Centrais de Alarmes e Controle de Acessos), MOPE – Movimentação e Operação de Produtos 
Especiais – Explosivos / Químicos (CETT) entre outros. 
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Certificações Recentes (último trimestre): 
 

✓ Mkt Digital Aplicado ao E-commerce (Estácio de Sá) 
✓ Scrum: Formação Ágil Completa (Estácio de Sá) 
✓ Mindset Ágil (W-Brain Agile People) 
✓ Excel Avançado e Power BI (Hotmart-Expert Cursos)  
✓ Sales Engagement & Gestão de Vendas (Reev Academy) 
✓ Data Driven – Princípios de Análise de Dados Estratégicos (Econodata) 

 
Trajetória Profissional (principais): 
 

✓ DELAGE LTDA – Consultoria Logística & Sistemas (Supply Chain / WMS). 
➢ Gerente / Executivo de Vendas Consultivas  

 
✓ SANKHYA LTDA – Gestão de Negócios & inovação (ERP). 

➢ Gerente / Executivo de Vendas Consultivas 
 

✓ GRUPO TOCK & VILLAR LTDA – Varejo (magazine / 11 lojas). 
➢ Gerente de Tecnologia, Informação e Infraestrutura 

 
✓ SIMCAUTO LTDA – Concessionária Chevrolet de Autos e Distribuição Peças. 

➢ Gerente Vendas e Logística 
 

Em Destaque: 
 

➢ TOTVS S/A – Executivo de Negócios & Inovação Sênior (09/2006 a 04/2019). 
# Área Comercial de 07/2012 a 04/2019. 
✓ Executivo de Contas e Relacionamento / Gerente de Negócios (RJ / ES), com foco em sistemas de 

gestão para negócios (E.R.P), Software Complementares & Inovação (BI / Mobile / Varejo 
Inteligente). Apresentações institucionais e de processos aderentes ao negócio (E.R.P). Uso 
constante de CRM para acompanhamento das oportunidades geradas e de KPI´s (evolução das 
fases de negociações). Participação em reuniões executivas de associações, eventos e feiras 
nacionais. Responsável por impulsionar negócios em nossos clientes. 

 
# Área Técnica de 09/2006 a 06/2012. 
✓ Consultor de Implantação (Gerência de Projetos & Processos de Negócios – E.R.P): 

Responsável pelo gerenciamento da entrega / implantação (E.R.P + Softwares Complementares) e 
seus processos de negócios. Gerência do projeto da abertura até a virada (“gol live”) e pós virada 
do ERP no cliente visando estabilidade e garantindo as expectativas com a solução implementada. 

 
    

➢ SANTISTA ALIMENTOS S/A - Grupo BUNGE (Indústria) -  (12/1980 a 10/1997). 
# Gerente Regional de Sistemas de 1990 a 1997 (RJ/MG/ES/GO). 
✓ Equipe com 15 colaboradores para desenvolvimento, manutenção e suporte do sistema de gestão 

próprio específico com todos os processos de negócio da empresa (pedidos, faturamento, 
estoques, distribuição, financeiro, fiscal, etc). Sistema de BI para Diretoria das unidades e 
gerências afins, consolidação a nível nacional ( alta direção ). 
        

# Supervisor Administrativo de Vendas / Logística de 1980 a 1990 (RJ). 
✓ Gestor de equipe (20 colaboradores), recepção de pedidos de 90 vendedores, faturamento / 

entrega de cerca de 2000 notas fiscais dia com uso de frota própria e de terceiros. 
 
Complementando o meu Skill: atuei em 3 concessionárias de autos, correspondente do banco Itaú 
(empréstimos consignados), operadoras de saúde & seguros e distribuidora HP (Hewlett Packard). 
 

 
 
 

Rio de Janeiro, Janeiro de 2022 

Carlos Padrão 


