
 

  

DEIZE TAIANA COPPOLA SOUTO  
 

Idade: 30 anos 
Estado civil: Solteira 

Nacionalidade: Brasileira 
Celular: +55 (21) 9 8867-3708  

E-mail: tatacoppola@gmail.com 
Endereço residencial: Del Castilho, RJ 

Linkedin: linkedin.com/in/taiana-coppola-0394633b 

 

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 

 6 anos de experiência em comércio exterior e logística; 
 Responsável pela autorização de embarques aéreos e marítimos; 
 Contato/Compra com fornecedores nacionais/internacionais e controle de estoque; 

 Elaboração de relatórios e KPIs periódicos; 
 10 meses de vivência no Canadá para aperfeiçoamento profissional e pessoal. 

FORMAÇÃO 

 Universidade Veiga de Almeida 
Comércio Exterior e Negócios Internacionais - MBA, 2011 - 2013 
 

 Centro Universitário da Cidade – UNIVERCIDADE 
Relações Internacionais, 2008 - 2011 

 
 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET 

  Turismo, 2005 – 2007 
 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO: 

 Aduaneiras 
Incoterms, 2010 
 

 Sebrae 
Importação e Exportação, 2016 
 

 Catho 
6 Sigma, 2016 
 

 New Mexico University 
Negócios Internacionais, 2016 
 

 ACCA-X - Association of Chartered Certified Accountants 
Gestão Financeira e Contabilidade, 2016 
 

 Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, Access, Outlook Express e SAP 
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IDIOMAS 

  Inglês – avançado 
Espanhol – básico 

 
 

EXPERIÊNCIA 

Vivência no Exterior, Toronto - Canadá – Jun/2015 a Abr/2016 
 Curso de inglês - ILAC 

 Atendimento e Orientação ao público em eventos - Trabalho voluntário 

 
 

Loreal Brasil – Fev/2013 a Mai/2015 

Analista de Importação PL  

 Acompanhamento na colocação de pedidos junto a Suprimentos; 

 Autorização de embarques aéreos e marítimos; 

 Verificação de documentos e licenciamento de importação; 

 Acompanhamento de deadlines e desembaraços aduaneiros; 

 Confecção de relatórios periódicos, KPIs e responsável pelo setor de remessas 

expressas/courier da empresa; 

 Controle do trânsito de materiais/produtos no SAP;  

 Interação direta com os setores de Marketing, Comercial e Supply nacional e 

internacional; Contato diário com as centrais internacionais de distribuição L’Oréal e 

agentes de carga worldwide visando o cumprimento das datas de expedição, 

desembaraço e entrega das mercadorias até o cliente final; 

 Etiquetagem/Rotulagem de produtos e controle de estoque. 

 
Beneteau Brasil – Jun/2012 a Jan/2013 

Coordenadora de Importação e Logística 

 Responsável pelo setor de importação e logística da empresa; 

 Responsável pela colocação de pedidos junto aos fornecedores nacionais e 

internacionais, cotações de frete marítimo/aéreo; 

 Análise documental, acompanhamento de prazos e chegada das mercadorias 

desembaraço aduaneiro dos produtos; 

 Análise dos custos logísticos e realização de relatórios e KPIs periódicos. 

 

Refinaria de Petróleo de Manguinhos – Dez/2010 a Jun/2012 

Analista de Importação e Exportação Jr  

 Preparação dos procedimentos para a importação, documentação; 

 Licenciamento de importação e contato com o fornecedor internacional de produtos 

destinados à elaboração de combustíveis, desembaraço aduaneiro, fechamento de 

câmbio; 

 Controle e arquivamento de documentos referentes aos processos de importação; 

 Controle de faturas para pagamento de fornecedores e prestadores de serviços. 


