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Formação 

 

 

 

Perfil 

Profissional 

 

>   Superior em Administração de Empresas  

       Inst.Sup.de Estudos Sociais Clóvis Bevilacoua - SOMLEY 

 MBA em Controladoria e Finanças  

        Universidade Cândido Mendes (UCAM) - incompleto  

 

Possuo ampla vivência em Contas a Receber, Contas a Pagar, Tesouraria e 

Controladoria, com orientação para resultados na gestão do Fluxo de Caixa, 

inclusive como Supervisor de Equipes. Experiência em comitês executivos para 

avaliação de estratégias e cenários econômicos, elaboração de relatórios 

financeiros, elaboração e controle orçamentário, acompanhamento de verbas 

de investimento, com capacidade de planejamento, organização e competência 

para lidar com desafios. Facilidade de identificar pontos críticos, persistência e 

raciocínio analítico na resolução de problemas, vivência em implantação de 

sistemas de controle, sistemas de transferência de custos e informatização de 

processos. Vivência em Sistemas de Gestão ERP (Microsiga, Oracle e Nasajon). 

Experiência em reporte Gerencial/Diretoria, liderança de equipes técnicas e 
facilidade de comunicação interpessoal.  

Experiência 
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Jun/2019 à Jan/2020 

>IBBCA Gestão de Saúde Ltda. 

Analista Financeiro Sênior 

> Empresa do setor de gestão de planos de saúde (Assim, Amil e Unimed) 

com 150 colaboradores, $ 19 milhões de faturamento mês. Atuei nos setores 

de Contas a Pagar e Tesouraria. Fui responsável pela revisão de todos os fluxos 

de processos, bem como a finalização da implantação do ERP Nasajon (contas 

a pagar, folha de pagamentos e módulo de compras), além de  apoiar a 

diretoria na confecção de relatórios de performance, como ferramenta para a 

tomada de decisões. 

Jun/2016 à Out/2016 

>Rotha H Veículos Ltda. 

Consultoria Financeira 

> Concessionária de motos (Honda): Empresa com 5 lojas, 54 colaboradores e 

um faturamento anual de R$ 17 milhões. Criei todos os controles financeiros 

tais como: fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber,  geração de 
relatórios de performance e possíveis ajustes contábeis do resultado. 

Ago/2012 à Set/2015 

>Rede D’or de Hospitais 

Analista Financeiro Sênior 

> Tesouraria :  Empresa com 26 hospitais, 30 mil colaboradores e um 

faturamento anual de R$ 5,4 bilhões. Fui responsável pela a movimentação do 

caixa da empresa (suprindo as necessidades dos hospitais e aplicando os 

recursos excedentes), fechamento/controle de todos os contratos de câmbio 

(pagamento/recebimento). Executava pagamentos de aquisições, minoritários, 
dividendos, Finame, Debêntures e controle de mútuos entre as empresas. 
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Ago/2010 à Jul/2012 

>Setha Ind. Eletrônica Ltda. 

Analista de Informações Gerenciais 

> Controladoria :  Análise dos desvios, normalizações, relatórios gerenciais 

de custos, históricos de provisões, Folha / Headcount, vendas em série por 

segmento e por cliente, Aging de provisões contábeis, Provisões de receita, 

Controle de grau de avanço de projetos, Potenciais PDD’s, Controle de Custos,  

Acompanhamento e consolidação do orçamento por área, todos com relação ao 

realizado vs. orçado (mês e acumulado) e demais relatórios gerenciais 
inerentes ao setor. 

Jan/2008 à Jul/2010   

> Essilor do Brasil - VARILUX 

Analista Financeiro Sênior  

 > Setor de Tesouraria : Responsável pelo fechamento financeiro da 

Tesouraria e Contas a Pagar da Essilor Brasil, administração do Cash Flow 

centralizado, classificação contábil, emissão de pagamentos, forecast, controle 

de adiantamentos da força de vendas, fechamento de Contrato de Câmbio, 

operações de hedge (termo de moeda) no mercado futuro, aplicações 

financeiras, confecção de relatórios gerenciais inerentes ao setor e contato com 
mercado financeiro (bancos). 

Set/2006 à Jun/2007  

> Empreendedorismo –  Cantinas Tio Julio  
Sócio Gerente.  

Abril/1994 à Janeiro/2006  

> TRANSPEV – Processamento e Serviços Ltda 

Analista Financeiro Sênior (Coordenação) 

> Faturamento: Coordenei o setor, sendo responsável por todas as emissões, 

correções e  integralização de todas as informações nos sistemas de Contas a 

Receber e Fiscal. Trata-se de um Grupo de 04 empresas prestadoras de 

serviços nas áreas: Transporte de Documentos, Compensação Bancária, 

Logística e Distribuição, com um faturamento mensal de R$M 15.  

> Planejamento e Controle: Apuração do Resultado Econômico / Financeiro, 

Evolução e Controle dos Custos, Orçamento, Análise dos Desvios, Confecção de 

Planilhas de Despesas, MO e Faturamento; Elaboração de relatórios como 

ferramentas de suporte aos diretores, gerentes e administradores de todas as 

Filiais. 

> Setor de Cobrança: Controle da Inadimplência, Cobrança Direta a Pessoas 

Físicas e Jurídicas, Protesto de Títulos e Confecção de Relatórios Referentes a 

Evolução de todo o Recebimento. 

> Setor de Contas a Pagar: Inserção de dados no sistema, Conferência, 

Classificação Contábil, Emissão de Cheques, Retenções, Movimentações, 

Transferências e Confecção de Relatórios Gerenciais inerentes ao setor. 

> Setor de Tesouraria: Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Captação de 

Recursos (Capital de Giro e Hot Money), Leasing, FINAME, Controle de Frota, 

Controle de Endividamento de Curto Prazo, Otimização das Tarifas Bancárias. 

> Sistema de Gestão (ERP): Participei do comitê de implantação de 

sistema ERP, acompanhando as fases de levantamento e integração de 
processos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cursos 

Adicionais 

Orçamento Empresarial LCM Consultoria e Planejamento 

Apuração de Custos BKR – Lopes Machado 

Orçamento Fluxo de Caixa IOP Eventos 

DASHBOARD Centro de Excelência – Excel 

Excel Avançado SENAI 

VBA e Macros para Excel Analytix Treinamentos e 

Consultoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Roberto Silva Filho 

 

 
 

 


