
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA 
Recife, PE 

moliversilva.m09@gmail.com 

(81) 9 9299-1200 

Profissional com mais de 20 anos de experiência na área de Compras com carreira 
ascendente em empresas de grande porte nos segmentos Industrial, Cogeração de 
energias, Embalagens para alimentos perecíveis e Postos de Combustíveis, tais 
como: PHILIPS Automotive Lighting, AREVA Koblitz, BRASPACK Embalagens, Grupo 
PICHILAU, e LM WIND POWER DO BRASIL, com Pós graduação em Sistemas de 
Informações Gerenciais, Administração de empresas, Green-Belt, nível avançado de 
inglês e de informática, e com disponibilidade para viagens. 

 

 
Cargo: PLANT BUYER 

 
 

LM WIND POWER DO BRASIL S.A. – Ipoujca-PE - Dez/2018 – Jun/2022 
Multinacional GE Renewable, do ramo de fabricação e comercialização de PÁS para geradores eólicos. 

 
Principais atividades: Gestão das compras no valor mensal aproximado de R$5MM de materiais e serviços 
indiretos (MRO) para todas as áreas da empresa, tais como Materiais de Manutenção Elétrica, Mecânica, 
Hidráulica, EPI’s, Químicos e Medicamentos para o Ambulatório, além da participação nas reuniões diárias 
de Produção na Gemba. 

 
Principais realizações: 

1. Venda através da elaboração de catálogo de Spare Parts com overstock, para outras Plantas da LM Wind, 
com redução de custos em torno de 20% de um total de R$1 milhão em Estoque. 

2. Nacionalização de peça plástica para uso no processo de montagem das PA’s, gerando um “saving” de 
USD 13 mi por ano e redução do lead-time de entrega de 45 para 7 dias. 

 
 

Cargo: GERENTE DE COMPRAS 

GRUPO PICHILAU – Combustíveis e Conveniência – Recife-PE – Mar/2016 a Jun/2017 
Empresa nordestina do setor de combustíveis, possui 45 anos de atuação e 14 postos distribuídos 
nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 
Principais atividades: 
Gestão de carteira de compras no valor mensal aproximado de R$10MM; com a supervisão de 1 
Analista de suprimentos. Planejamento e Compras de combustíveis, lubrificantes, filtros e aditivos 
para toda a rede de Postos desde a confirmação do pedido até a logística da entrega. Contratação 
de serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica e civil. Negociação de compras de todo 
serviço de instalação e mobiliário de 2 Lojas de Conveniência BR MANIA nos Postos em PE e PB. 
Compras de materiais e serviços para todas as unidades do Grupo, incluindo o escritório central 
(Serviços de engenharia, Equipamentos, Gerador, Calibrador, Bombas de abastecimento, EPI's, 
Fardamentos, Materiais de escritório, etc.) e Treinamento e Implementação do Sistema de Compras 
em toda a rede de postos (sistema EMSys) em 10 meses. 



Principais realizações: 
1.Redução do Estoque de produtos de revenda em 50% sem ruptura nas vendas em 1 ano. 
2.Treinamento e Implantação do Modulo de Compras para toda a Rede de Postos em 10 meses. 

 
 
Cargo: COORDENADOR DE COMPRAS 

BRASPACK Embalagens do Nordeste S.A. – Ipojuca-PE - Mar/2008 a Jun/2014 
Multinacional Argentina de fabricação e comercialização de embalagens para alimentos perecíveis 

 
Principais atividades: 
Gestão de compras no valor mensal aproximado de R$20MM; com a supervisão de 2 Compradores 
no processo de negociação e compras de Matérias-Primas Locais e Importadas, além de Contratos 
de Serviços essenciais, tais como: Vigilância patrimonial, Transporte de funcionários, Convênios 
Médico e Odontológico, Refeições industriais, Manutenções prediais, e Auditorias internas para 
certificação ISO9001:2008; 

 
Principais realizações: 
1. Redução do Custo de aquisição de matérias-primas em 20% (R$400k) em 1 ano. 
2. Implantação de Sistema de Avaliação da Qualidade de Fornecedores replicado para Matriz na 
Argentina. 

 
 
Cargo: SUPERVISOR DE PCP 

 

AREVA KOBLITZ – Recife-PE - Fev/2007 a Mar/2008 
Join-venture líder em integração de Sistemas de cogeração de energia limpa, a partir de fontes 
renováveis no Brasil. Principal negócio da empresa é o fornecimento de serviços para construção 
de mini centrais hidroelétricas (PCHs). 

 
Principais atividades: 
Supervisão e controle dos serviços terceirizados de montagem elétrica e mecânica de Painéis e 
Quadros elétricos de média e baixa tensão. Elaboração e implantação de procedimentos internos 
de aprovação para liberação de miscelâneas para o serviço de montagem. Análise “Make or Buy” 
dos serviços de montagem, através do levantamento de custos internos e externos. Avaliação de 
pontualidade e qualidade de fornecedores terceirizados através da utilização do Sistema (DataSul 
– SEM) e aplicação de indicadores de desempenho com base nos requisitos da Norma 
ISO9001:2008. 

 
Principal realização: 
1.Redução do prazo de entrega de painéis em 1 semana e com uma redução de 10% nos custos de 
montagem. 

 
 
Cargo: CHEFE DE COMPRAS 

PHILIPS Automotive Lighting – Recife-PE - Jan/1991 a Jun/2006 
Multinacional Holandesa na fabricação de lâmpadas automotivas. 



Principais atividades: 
• Gestão da carteira de Compras no valor mensal aproximado de R$20MM, com a supervisão de dois 
Compradores na negociação de contratos de serviços essenciais, tais como: vigilância patrimonial; 
transporte de funcionários, convênio médico hospitalar, refeição industrial, manutenção civil, elétrica, 
mecânica e hidráulica. 

• Negociação e fechamento de Acordos de suprimentos de materiais indiretos, tais como: Rolamentos, 
Materiais de fixação, Produtos Químicos, Lubrificantes, Eletroeletrônicos, Materiais de Escritório e de 
Limpeza, Fardamentos, EPI’s e Ferramentas. 

• Elaboração e manutenção de procedimentos formais do processo de Compras para atender os requisitos 
da Norma ISO9001.Gestor de auditorias internas do sistema de gestão da qualidade integrada com base 
na norma ISO 9001, ISO14000 e OHSAS18001. 

• Líder de times de melhoria da qualidade (QIC - Quality Improvement Competition) com a elaboração e 
aplicação de Projetos de melhoria da qualidade com uma equipe multifuncional. 

• Seleção, avaliação e homologação de fornecedores com base na metodologia Commodities Strategy; 
• Importação de peças de máquinas (Spare Parts) da Europa. 
• Implantação do Sistema de Compras via Mercado Eletrônico (E-commerce), com redução em mais de 
10% de economia anual por família de produtos. 

• Contratação de serviços de manutenção predial civil, elétrica, mecânica e hidráulica para atender as 
necessidades do Departamento de Engenharia. 

• Participação no Grupo Executivo de Suprimentos formado por executivos de Compras das Industrias do 
CURADO e Cabo de Santo Agostinho - PE. 

 
Principal realização: 
1.Redução do Custo de aquisição de Peças de Máquinas importados em 60% anual, com a elaboração e 
execução de Projeto de Nacionalização de Spare Parts, sendo graduado como Green-Belt com este Projeto. 

 

 

 
PÓS GRADUAÇÃO em Sistemas de informações gerenciais - Administração 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - Recife, PE – Jan/1988 a Dez/1988 

 
GRADUAÇÃO - Administração de Empresas 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO – Recife , PE - 1986 a 1987 

 

 
Microsoft EXCEL, POWER POINT, WORD, e-Procurament, PDCA, 5W2H, Auditoria ISO, Green-Belt 
Diagrama Ishikawa, Indicadores de Performance, Análise ABC, Rede Pert/CPM, Negociação. 

 

GREEN-BELT (Philips) – Abril 2005  
SCRUM (EDTI) – Agosto 2022 
ESG (Exame/Ibmec) – Setembro 2022 

 
Viagem intrnacional para EUA e Argentina para intercâmbio de trabalho. Ingles 
EAD – Escola LQUEST – Upper Intermediate (B2.2) – Jul/2022 


