
DANIELA FRANÇA BARBOSA MARTINS DE OLIVEIRA 

 
Rua Raul José Braconaro, 31 – Mandaqui 
CEP 02420-120 - São Paulo – S.P. 
Tel.: (11) 2258-4951 / (11) 99780-2802 (VIVO) 
e-mail: danielafmbo@hotmail.com 
Casada – idade: 42 anos – 2 filhos 

 
 

 
 

Objetivo Profissional 

 
 Financeira / Administrativo / Demurrage / Cambio 
 
Trabalhar na área financeira administrativa, comercial, desenvolver novas habilidades, contribuir para o 
crescimento da empresa e cooperar com ambiente do trabalho mantendo o bom relacionamento com 
todos. 
 

Fato notável 

 

Excelente relacionamento com os armadores. Negociação de saldos de demurrage com excelentes 
resultados. Exemplos de resultado: 
 
Negociação com Hapag Lloyd, demurrage de USD 136,000.00 para USD 37,000.00 ano de 2016 
 
Negociação e acordo com Hamburg Sud / Aliança demanda de R$ 3.600.000,00 fechado o acordo em 
R$ 300.000,00 parcelado em 6 vezes, referente a demurrage no ano de 2008. 
 
Negociação com MSC demanda de R$ 180.000,00 fechado em R$ 40.000,00 de demurrage no ano de 
2007. 
 
Redução De 65 % do valor da demurrage com CSAV. Acordo de R$ 49.000,00. Ano de 2008 
 
Treinamento de funcionário para cobrança especializada em demurrage transformando a mesma em lucro 
para empresa. 
 

Experiência Profissional 

  

Br-x cargo Logística Internacional Ltda.  NVOCC – Penha 
Analista financeira administrativa Sênior. 
São Paulo – SP - 2013 a 2016 
 
Geonexus Transportes Internacionais Ltda. NVOCC  
Analista financeira Sênior 
Guarulhos – SP -  2010 a 2013 
 
Fox Cargo do Brasil Ltda. - Mooca 
Supervisora Financeira para agentes de carga / NVOCC 

 

São Paulo – SP – 2004 a 2008 
 
Financeiro/ comércio exterior 

 
Desenvolvimento de departamento financeiro, reestruturação da área de cobrança marítima, aérea, 
rodoviária, contas a pagar de armadores e fornecedores, contábil, accounting, demurrage, fiscal, 
implantação de sistema, supervisão de colaboradores, auditoria, desenvolvimento departamento jurídico 
preventivo, negociação com bancos, negociação com armadores, negociação com clientes, negociação 
com agentes/ implementação de termo de devolução de container para todos os clientes/ treinamento de 



advogados da empresa para o direito marítimo. 
 

Financeiro/ administrativo 
 

 

Conciliação bancária / Emissão de boletos / acompanhamento de retorno / emissão de duplicata / protesto 
/ emissão de nota fiscal / pagamento via NET com conhecimento no sistema do banco Bradesco e banco 
Itaú / controle de faturamento / supervisão do departamento financeiro/ negociação com bancos/ controle 
de faturamento/ emissão de notas fiscais/ acompanhamento de alteração de contrato social junto à 
contabilidade. Sistema Cheetah e sistema Smart, específicos para agenciamento de carga. 

COBRANÇA  

Emissão de faturas a clientes de frete / demurrage / avaria / taxas portuárias 
Acompanhamento de atraque 
Acompanhamento de duplicatas vencidas 
Acompanhamento de cobranças não recebidas 
Levantamento de fretes em aberto  
Acordos jurídicos e acompanhamento 
Acompanhamento de cobrança  
 
CONTAS A PAGAR 
 
Pagamento de armadores 
Pagamentos de contas administrativas gerais da empresa  
Acompanhamento de acordo jurídico para pagamento 
Negociação de taxa cambial junto a Cia. Marítima 
Liberação de CE 
Implementação de procedimento para contas a pagar 
Acompanhamento de devolução de documentos do processo de embarque junto a representantes 
 
DEMURRAGE 
  
Negociações para pagamentos de demurrage junto as Cia. Marítimas.  
Negociação junto a clientes para pagamentos de demurrage 
Negociação com CIA marítima para pagamento de demurrage 
Negociação e extensão de freetime demurrage.  
Acompanhamento de devolução de container 
Coordenação de demurrage 
Negociação e verificação de avaria 
Acompanhamento de termo de devolução de container para todos os embarques marítimos de importação 
Implementação de procedimento para cobrança de demurrage 
Envio de Termo de devolução de container para todos os clientes 
 
 
ACCOUNTING 
 
Cobrança de agentes 
Recebimento de agentes 
Controle de ordem de pagamento recebida do exterior 
Controle de ordem de pagamento emitida ao exterior 
Fechamento de cambio 
Acompanhamento e conciliação bancária no exterior 
Envio de planilha a corretora para justificativa de cambio 
Implementação de procedimentos para departamento de accounting 
Conciliação de statement 
Conferência de invoices em geral 
 
 



 
FECHAMENTO DE PROFIT 
 
Feito sempre processos a processo a auditoria verificando e identificando erros para poder corrigir e 
aprovar o profit corretamente  
Cálculos da venda de comerciais marítimas de importação, exportação e aéreo. 
Aprovação de profit / processos marítimos de importação, exportação e aéreo. 
Calculo de comissão de vendedores em geral 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Pagamento de funcionários / férias / salários / 13º salário  
Implementação de programas de segurança do trabalho 
Rescisão / admissão / seleção de pessoal / planejamento de férias 
Acompanhamento de cálculos junto ao departamento de contabilidade para recursos humanos 

 

OPERACIONAL 

 
Conferencia de documentos  
Follow-up de clientes 
Planilhas de embarque atualizadas diariamente 
Acompanhamento de atraque 

Conhecimento em documentos marítimos de importação 
Acompanhamento de devolução de containers para o terminal 

 

 

Formação Acadêmica 

 

Superior completo em Relações Internacionais 

Universidade Faculdades Metropolitanas Unidas  
Concluído em 2003 
 
Superior incompleto em Direito  
Universidade São Judas Tadeu 
3º ano trancado no ano de 2008  

– 2006 

 

Cursos 

  

Up Consultoria - Carlos Cruz  

Programa de Integração e Motivação - 2007 1 Dia 

UP Consultoria e Treinamento em Desenvolvimento Humano Ltda.  

  

Up Consultoria  - Carlos Cruz 
Coaching de liderança - 

 

Curso de 8 meses – 2008 - concluído 
1 hora 
por 
semana 

 
USP  
Curso básico de contabilidade 
Concluído em 2005 
 
 
 

Idiomas 

 

1h30 
por 
semana 



Inglês Intermediário                                                                                                                                      
Aula particular cursando 2008 
Professora Natalie Carneiro 

  

  

Espanhol Avançado 
Skill Concluído ( convivência  com idioma) 

1 ano e 
meio 

  

  
 
 


