EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Eduardo Luis Trajano
Project Management Professional
(PMP)®

2012 até o momento AGCO Do Brasil/ Canoas RS


eduardo.luis.trajano@gmail.com



2011 á 2012 Industria Metal Star/ Santa Rosa RS
Departamento comercial – Coordenação/Supervisão
Compras / Vendas / Custos industriais
2011 á 2011 Metalúrgica Netz / Santa Rosa RS
Manufatura /projetos de melhoria - Supervisão


(51)99556-0893
(51)99768-7569

Compras NPI- New Product Introduction
Purchasing/Comprador
Engenharia da Qualidade- Auditor/ Analista

2000 á 2011 AGCO Do Brasil/ Canoas RS
Suprimentos/ Logística – Analista /Comprador
 Manufatura – Líder técnico/ NPI
Manufatura- Técnico de processos/Analista de manufatura




EDUCAÇÃO
PMP Number: 2162751
OBJETIVO
Atuar na definição e gerenciamento
de projetos e processos.
Atuar nas áreas comercial, logística,
manufatura e de qualidade, onde já
possuo conhecimentos de atuações
anteriores, buscar melhorias nos
níveis de serviço e entregas,
aproveitando as oportunidades,
aumentando valor agregado a
empresa.

MBA em gestão de projetos _ La Salle Business School- 2017/2
MBA em gestão com pessoas _ Faculdade Machado de Assis- 2012/2
(Extensão 140 horas)
Especialização em gestão e planejamento empresarial_ Ulbra Canoas –
2010/2
Tecnólogo em Logística empresarial _Ulbra Canoas 2007/2
Técnico em eletrotécnica _São Lucas / Ulbra 2000/1
Outros

 Curso de Gestão Financeira; Carga horaria 140 horas.
 Dicção e oratória e desinibição; Carga horaria 16
horas.

 Curso de gestão e técnicas de negociação; Carga
HABILIDADES
Habilidade em gestão de pessoas,
negociação, gestão de projetos,
setor financeiro, aquisições e
qualidade.




horaria 15 horas.
Gestão da inovação: Realizado on-line pelo Veduca/
USP (Total 45 horas).
Gestão de desenvolvimento de produtos e serviços:
Realizado on-line pelo Veduca/ (Total 60 horas).

PRINCIPAIS PROCESSOS / PROJETOS QUE JÁ ATUEI
Manufatura:










Introdução do Sistema lean manufacturing nas linhas de montagem_ AGCO Canoas.
Criação de um departamento para projetos de melhorias industriais_ Netz Santa Rosa.
Mudanças de lay out nos setores de trabalho.
Exemplos:
 Lay out do sistema de pintura pó_ Netz Santa Rosa
 Lay out do Quality Gate do setor de exportação_ AGCO Canoas.
Melhorias nos fluxos de trabalho:
Exemplos:
 Fluxo do sistema de pintura_ Netz Santa Rosa
 Fluxo de trabalho para embalagem exportação_ AGCO Canoas.
 Fluxo de abastecimento dos kits de pagamento de materiais no setor de
exportação_ AGCO Canoas.
Projetos para redução de horas extras e otimização de processos produtivos na fábrica_ Netz Santa Rosa.
Projeto de modernização do sistema de pintura_ Netz Santa Rosa.
 Inclusive com a aquisição de novo sistema.
Projetos para introdução de novos produtos na linha de montagem (NPI)_ Agco Canoas
Logística:





Projeto de introdução da nota fiscal eletrônica_ AGCO Canoas.
Criação de melhores práticas para redução das compras e sobras de estoque (Componentes) “Comprar
menos e melhor” _AGCO Canoas.
Piloto de gestão integrada de compras de componentes” Uma planta industrial compra para todas” _ AGCO
Canoas.
Qualidade:





Implantação de um sistema de gestão da qualidade no setor de exportação/CKD_ AGCO Canoas.
Projeto de criação de software para inspeção da qualidade em itens de exportação_ AGCO Canoas.
Projetos de melhorias nos fluxos de trabalho da inspeção da qualidade_ AGCO Canoas.
Comercial Compras/Vendas:







Projetos para melhoria e redução de custo na compra de insumos para produção_ Netz Santa Rosa.
Submissão de projetos para redução de custo/ preço a clientes chave_ Netz Santa Rosa/ Metal Star Santa
Rosa.
Participação como fornecedor na introdução de novos produtos nas linhas de montagem (NPI)_ Metal Star
Santa Rosa
Projetos de CRM Customer Relationship Management “Relacionamento com clientes” _ Metal Star Santa
Rosa
Projetos de NPI_ Atuando como administrador de aquisições (comprador) em projetos de introdução de
novos produtos, para todas plantas do Brasil, Argentina e México.
Maiores informações em minha página do Linkedin.
https://br.linkedin.com/in/eduardo-trajano-85bb02129
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