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 RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

 - Experiência como analista Financeiro Sênior - Contas a Receber. 
 - Habilidade no sistema Datasul e SAP - FI. 
 - Pessoa dinâmica, criativa e de fácil adaptação. 
 - Facilidade com relacionamento interpessoal e liderança. 
 - Administradora focada em objetivos. 

 Formação Acadêmica 

 - Ensino Superior:  Faculdades Integradas Rio Branco 
 Graduação:  Administração de Empresas 
 Conclusão:  Julho de 2007 

 - Ensino Superior:  Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 Pós Graduação:  Finanças Empresariais 
 Conclusão:  Dezembro de 2009 

 Cursos Realizados 

 - Inglês  - Escola FISK – nível intermediário. 
 - Curso de Computação  - Impacta Word, Excel, Power  Point, Access, Windows ME e Internet  - 
 Curso de Contabilidade Geral  – Senac 
 - Curso de Administração Financeira  - ITAE 
 - Curso de Difusão Cultural - Gestão das Relações Interpessoais  – Escola ITAE  - Curso de 
 Administração, Planejamento Estratégico e Marketing de ONG’S  – Escola ITAE  -  Curso de 
 Gestão de Custos  - Fundação Getúlio Vargas 
 -  Curso de Gestão de Tesouraria  - Fundação Getúlio  Vargas 
 -  Curso de Inteligência financeira  - Sigma 
 -  Curso de Excel  - Senac/Sigma 
 -  Inglês  (cursando) – professor particular 
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 Experiências Profissionais 

 - Rotary Club de São Paulo  (  Dezembro de 2001 a Maio  de 2011) 
 Cargo:  Assistente Administrativo 

 Funções  exercidas:  Responsável  pelos  departamentos  de  contas  a  pagar  e  contas  a  receber 
 realizando  a  conciliação  bancária,  arquivo,  controle  de  impostos  e  da  preparação  de  documentos  para 
 a  contabilidade.  Relatórios  gerenciais  sobre  o  faturamento  e  as  despesas  semanais  .  Responsável  pela 
 organização das reuniões da diretoria realizadas semanalmente. 
 Criação e desenvolvimento do boletim da instituição, impresso semanalmente. Elaboração e aplicação 
 de pesquisa de satisfação com associados. 
 Criação e elaboração de 12 Projetos denominados “Rumo Universitário” cujo objetivo é auxiliar o 
 adolescente da Rede de Ensino Pública a escolher sua profissão. 

 - LBR  (  Maio de 2011 a Dezembro 2014) 
 Cargo:  Analista Financeiro Sênior – Contas a Receber 

 Funções  exercidas:  –  Desenvolvimento  de  funções  operacionais  e  analíticas  com  e  specialidade  em 
 atendimento  e  conciliação  de  clientes  Key  Account,  atuação  na  área  de  varejo  bem  como,  com 
 prestadores de serviços. Acompanhamento de fluxo de caixa e rotinas do setor de tesouraria. 

 - Lactalis do Brasil  (Janeiro  de 2015 a Fevereiro  2017) 
 Cargo:  Analista Financeiro Sênior – Contas a Receber  e Cobrança 

 Funções  exercidas:  –  Desenvolvimento  de  funções  operacionais  e  analíticas  com  e  specialidade  em 
 Key  Account,  atuação  na  área  de  varejo  bem  como,  com  prestadores  de  serviços.  Acompanhamento 
 de  fluxo  de  caixa  e  rotinas  do  setor  de  tesouraria.  Liderança  da  equipe  de  conciliação  e  cobrança, 
 gestão  de  carteira,  controle  de  aging  da  dívida,  envio  e  retorno  de  remessas  bancárias,  registro  e 
 emissão  de  boletos,  faturamento  e  fluxo  de  caixa.  Responsável  financeira  pelo  fechamento  de 
 período e liderança de célula. 

 - Whirlpool S.A.  (Julho  de 2017 a Janeiro 2020) 
 Cargo:  Analista Financeiro Sênior – Contas a Receber  e Cobrança 

 Funções  exercidas:  –  Desenvolvimento  de  funções  operacionais  e  analíticas  com  e  specialidade  em 
 Hipermercados,  atuação  Acompanhamento  de  fluxo  de  caixa  e  rotinas  do  setor  de  tesouraria. 
 Gestão  de  carteira,  controle  de  aging,  envio  e  retorno  de  remessas  bancárias,  registro  e  emissão  de 
 boletos.  Emissão  de  relatórios  gerenciais  análise  de  contratos  comerciais,  provisão  e  validação  de 
 abatimentos  de  allowances  e  trades,  análise  de  crescimento,  ganho  de  escala,  cálculo  e  validação  de 
 desconto  e  antecipação  de  duplicatas,  conciliação  bancária,  conciliação  de  saldos  de  abatimentos 
 diversos,  pagamento  e  compensação  de  notas  fiscais  de  devolução,  conciliação  de  contas  da  razão  e 
 transitórias, atendimento a auditoria, fechamento de período e liderança de célula. 



 -  Asserth  (Outubro de 2020 a Dezembro 2020) 
 Cargo:  Analista Financeiro Sênior 

 Projeto  de  BPO  para  alinhamento  e  orientações  a  nova  equipe  de  Sales  Adm  que  atenderá  a  equipe 
 Samsung  na  gestão  de  processos  contratuais  e  controles  do  recebimento  da  Nota  de  Débito  ao 
 processo final de pagamento dos grandes varejistas. 

 -  Alexandrion do Brasil  (fevereiro de 2022 até o momento) 
 Cargo:  Analista Financeiro 

 Rotinas de contas a pagar e receber, análise de crédito de novos clientes, cobrança, simulações 
 tributárias, elaboração de relatórios financeiros, balancetes, DREs, fluxo de caixa, Cambio e 
 tesouraria (relacionamento com bancos). Empresa produtora de vinhos e destiladas sediada na 
 Romênia atuando em sua filial no Brasil, São Paulo/SP como importadora. 
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