
Carlos Franco 
  
Dados pessoais Carlos Alberto Ferreira Franco Nascimento: 27/ 11/ 1960 (55 anos). Estado civil: Divorciado.  Endereço: Av. Dr. Moura Ribeiro, 80 – Marapé - 11070-060 – Santos – SP                     Rua Rodrigo Vieira, 166 – Jardim Vila Mariana – 04115-060 – São Paulo-SP Tel. Residencial: (13) 3237-6254 – Tel. Celular: (11) 9-9943-4396 E-mail:  caffranco1960@gmail.com   
Objetivo Gestão de Negócios, Compras Internacionais, Vendas, Operações, Administração em Logística Internacional; vendas técnicas, Comercial; Trader, importação, exportação, logística. 

 
 

Qualificações Experiência na gestão de negócios internacionais, compras, armazém alfandegado, operação logística / portuária, agenciamento de cargas internacionais, Freight Forwarding, agenciamento marítimo e Cia. Maritima. Regimes e processos de importação e exportação. Comercialização de fretes e serviços através de exportadores, importadores, trading Cos. Negociações em diferentes seguimentos e níveis. 
 
 

Experiência 05/2015 – 05/2016                        MSE do Brasil Logística Ltda.                                              São Paulo – SP Gerente de Vendas Reporte direto: Presidente Inicialmente responsável por vendas, mas devido dificuldade da empresa em se estabelecer, responsável pelo licenciamento em órgãos públicos, privados para a plena operação da empresa nas áreas de logística, agenciamento de cargas e transportador internacional. Planejamento e gestão total da empresa, desde plano de negócios, orçamento completo (budget), definição de sistemas, procedimentos e desenvolvimento de negócios. Responsável pelas vendas técnicas de serviços, formação de preços de vendas e negociação de preços com fornecedores (cias. Aéreas, marítimas, transportadoras, despachantes, embalagens, entre outros).  03/2014-04/2015                 CHP International Business                                                            São Paulo – SP Vendedor Reporte direto: Diretora-proprietária. Venda de papel kraft Cocelpa para indústria de embalagens.  10/2013-04/2014                 ATLANTIS Agenciamentos Marítimos e de Cargas Ltda                          Santos – SPGerente de Operações (Gerente da Agencia) Reporte direto: Diretores-proprietários. Inicio de Projeto para atendimento a Trading Cos. objetivando embarques de açúcar e soja.  
 01/09/2011-06/05/2013 EADI Integral Transporte e Agenc. Marítimo              São Bernardo do Campo - SPGerente do terminal alfandegado (Comercial e Operacional) Reporte direto: Diretores, Comercial, Operacional e Administrativo/Financeiro. Gerenciando equipe de 50 colaboradores.  Aumento carteira de clientes com consolidação dos principais clientes, recuperação de clientes e aquisição de novos.  Diminuição dos custos de operações com novas práticas.  Correção de desvios de procedimentos.  Melhora na reputação/nome da empresa no mercado.  Melhora nos procedimentos e qualidade de compra de embalagens, filme strech ente outros  Desenvolvimento de novos fornecedores com redução de custos e melhora na qualidade.  Renovação de equipamentos.   Melhorias no processo de faturamento e cobrança.  Elaboração e analise de KPIs para melhoria constante. 



  03/2006–31/07/2011 A&F Global Transporte Internacional                                                    São Paulo - SP Gerente Geral Reporte direto: Diretor-Proprietário.  Abertura empresa com busca e nomeação de agentes em diversos países.  Contratos de representação de diversos agentes internacionais.  Desenvolvimento da carteira de clientes exportadores, importadores e trading companies.    01/2004–02/2006 Intercarrier Transp. Internacional                                                       São Paulo - SP Gerente Comercial Reporte direto: Diretores-Proprietário.  Expansão da carteira de clientes exportadores, importadores e trading companies.  Reorganização do departamento comercial / Gerenciamento equipe de vendas.  Implantação de procedimentos e formulários comercial / Operacional.   15/06/2002–31/12/2003 Goodway Cargo Transporte Internacional Ltda.                                        São Paulo - SP Consultor Comercial  Viagens internacionais em busca de novos agentes e negócios.  Cooperação no Marketing para o setor marítimo.  Adaptação e reimplantação / organização setor marítimo.  03/1991–06/2002 Montemar e Navibras Coml. Marítima e Afretamentos                     São Paulo - SPDiretor geral  De gerente comercial de linha (1991-1996), passando por gerente Geral da maior filial (Santos 1997-1998), Diretoria comercial (1998) até Diretoria Geral e “Owners’ Representative” (1998 – 2002) no Brasil para a Cia. Maritima Montemar.  Representação perante todas as autarquias, associações, Federações.  Abertura de cinco novos escritórios comerciais no Brasil e desenvolvimento de subagentes.  Estratégia comercial de rotas marítimas e vendas.  01/1984 – 02/1991               Transatlantic Carriers Agenciamentos Ltda.                                     São Paulo – SP Subgerente Comercial Nacional. 
 De executivo de Vendas, passando por coordenador de “Cargo capacity” até Sub-Gerencia Nacional de linha; responsável pela comercialização de fretes, negociações com “key accounts”, desenvolvimento de novos clientes e controle sobre as atividades comerciais das filiais e subagentes.    

Formação 1978–1983                      UNIMES / FACCAS – Fac. de Ciências Comercias e Administrativas de     Santos - SP  Bacharel em Administração de Empresas pleno;  Bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Comercio Exterior.    
Referencias Denner Santos         - Zuiko Ind. Maquinas - Tel.: +55 12 3642-7028   - denner.santos@zuiko.com.br Alex Brandão            - American Airlines     - Tel.: +55 11 94265-9673 Celso S. Nakagawa   - Tito Global                - Tel.: +55 11 95990-0020 Kleber M. Caramujo - M&T Brokers            - Tel.: +55 11 97550-6059 Carlos Bini Olazabal - Cargo Agent              - Tel.: +54 11  5235-2200   - cbiniolazabal@cargoagent.com Scott Sis                      - SAS logistics              - Tel.: +1   650 303-1624    - scott@saslogistics.net   
Outras informações 

Comunicação em Português, Inglês e Espanhol. Disponível para fixar residência em outras cidades / estados. Disponível para viagens nacionais e/ou internacionais.   



Pretensão Salarial A combinar 
 


