RICARDO RUOSO BALESTRERRI
ricardoruoso@gmail.com
(51) 998206562

Porto Alegre/RS
Solteiro
25/02/1987

Qualificação Profissional
Profissional com ampla experiência nas áreas de manutenção, processos, logística e
planejamento em empresas de grande porte e do segmento de serviços.
Sólida experiência em projetos de melhoria e manutenção, visando otimização de
processos e aumento da produtividade.
Expertise na elaboração e implantação de padrões técnicos, bem como a otimização
de processos para redução de tempo e custos.
Gestão de equipes, atuando no suporte e treinamento com foco em resultado e
produtividade total.
Habilidade em planejamento, projetos, análise de falhas e controle de produção.

Formação Acadêmica
•
•

MBA em Gerenciamento de Projetos – FGV (Porto Alegre, RS) – 2015 – 2017
Graduação em Engenharia de Controle e Automação – PUCRS (Porto Alegre, RS)
– 2008 – 2013.

Experiência Profissional
Empresa: Kley Hertz
Cargo:
Líder
de
Manutenção
Período: Set/2014 a Ago/2016
Atividades:









Coordenação da equipe de manutenção, nas fabricas de alimentos, cosméticos e
medicamentos.
Atuação no planejamento de manutenção preventiva nos equipamentos industriais.
Responsável pelo setor de utilidades e sistema de HVAC (aquecimento, ventilação
e ar condicionado).
Responsável pela metodologia RPP em conjunto com a área de qualidade.
Atuação em projetos de melhoria e padronização das normas BPF (boas práticas
de fabricação) na indústria farmacêutica.
Responsável por reportar a ANVISA nas auditorias realizadas no setor de
manutenção.
Planejamento e atuação direta nas paradas programadas da empresa, estando à
frente em duas paradas da manutenção.
Projetos de novas linhas de produção com start up de novos equipamentos.






Atuação na adequação dos equipamentos dentro dos preceitos da NR-12.
Responsável pelo acréscimo da disponibilidade de equipamentos de 95% para 98%
e aumento de horas preventivas em equipamentos de 60% para 82% no período
de 2014- 2015.
Responsável pela análise de falhas de equipamentos fazendo uso de relatórios A3
e ferramentas como PDCA.
Reimplantação do SAP 6.0 PM no setor de manutenção.

Empresa: Estrutural Serviços Industriais Ltda.
Cargo: Trainee - Encarregado de Planejamento
Período: Fev/2013 a Abr/2014
Atividades:
 Responsável pela área de manutenção preventiva em equipamentos estáticos
(torres, vasos de pressão, caldeiras e permutadores) em paradas das refinarias da
Petrobras nas unidades RPBC (Cubatão) REVAP (São José dos Campos) e
REPLAN (Paulínia).
 Elaboração de projetos de manutenção usando o software primavera P6,
apropriação, controle e acompanhamento em loco dos projetos.
 Coordenação de equipes multidisciplinares em diversos projetos.
 Reporte diário e reuniões semanais com a diretoria composta por Engenheiros e
Gerentes.
 Análise do previsto X Realizados com foco na mensuração de resultados para
posterior elaboração dos planos de ação.

Empresa: Dana Indústria Ltda.
Cargo: Analista de Manutenção
Período: Jul/2012 a Nov/2012
Atividades:
 Implementação de manutenção produtiva total (TPM) nas células de produção;
 Controle de indicadores de manutenção como MTBF, MTTR, disponibilidade de
equipamentos, manutenções corretiva e preventiva, ordens de serviços e
orçamentos.
 Projetos de melhoria no controle de manutenção da fábrica com a metodologia
de apadrinhamento das células de produção com técnicos de manutenção.

Empresa: Dana Indústria Ltda.
Cargo: Estagiário de Engenharia de Processo e Logística
Período: Jul/2010 a Jul/2012
Atividades:
 Auxílio nas rotinas e projetos de melhoria de processos nas linhas de montagem
e implementação de kanban;







Uso do FMEA (Análise de Modos de Falha e Efeito) para produto e processo.
Padronização e melhoria de processos de manufatura;
Estudo de capabilidade, balanceamento, desenhos de processos da célula de
produção;
Projetos de redução de custos de matérias consumíveis;
Auxílio nas rotinas do PCP com programação e controle da matéria prima da
fábrica.

Experiência Internacional
•

Local: Victoria, British Columbia, Canadá
Duração: 3 meses (02 - 05/2017)

Cursos e Eventos
•
•
•
•

Programa de Desenvolvimento de Liderança (42h) – Dezembro/2015
Gerenciamento de projetos com Software Primavera P6 (16h) – Novembro/2013
Gestão de projetos – Gerenciamento de Projetos (16h) – Janeiro/2013
CEP - Controle estatístico do processo (16h) – Julho/2011

Idiomas

•
•

Inglês: avançado
Espanhol: intermediário

Informática

•
•
•
•
•
•
•

Pacote Office: avançado
Microsoft Project: avançado
Microsoft Primavera: intermediário
SAP: intermediário
AutoCAD: intermediário
Pro Engineer: intermediário
Programação C++: intermediário

