
 Antonio Carlos de Lima 
 
Brasileiro, Casado 45 anos    R. Hans Heitel Hohl, 707 – Chácara Cabuçu 
Telefone: 11 2404-3998 (res)   07144-287 – Guarulhos – SP 
Mobile: 11 99965-3123    tomcarlosdelima@gmail.com 
Um Filha      Não Fumante 

 
OBJETIVO            
   
Gerente Comercial / Similar. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Superior em Administração de Empresas – Universidade de Guarulhos – interrompido em 2002 

• Departamento Pessoal – SENAI/SP concluído em 1997 

• RNTRC – ANTT em 2015 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Nov/2017 atual – Motorista de aplicativo- Uber/99Pop 
 

• 01/08/2017 a 12/04/2019 - Auto Posto Touriga - Ipiranga 
Operador de caixa. Principais responsabilidades: abertura e fechamento, controle e alteração de 
preços, lançamentos dos meios de pagamentos, aferição de combustíveis, pagamento de 
funcionários, supervisão de horários dos funcionários,  auxílio administrativos ao gerente. 
 

• 06/1995 a 03/2015 - Plinio Curi Coml. Imp. Exp. Ltda. (grupo econômico) 
Cargo: Gerente Comercial.  Tendo como principais responsabilidades, gerenciar todos os 
departamentos comerciais, seus respectivos gerentes, vendedores e representantes comerciais. 
Estabelecer metas, campanhas motivacionais, campanhas para elevar as vendas, apoio ai 
departamento de marketing, coordenação do departamento de importação, tendo como 
responsabilidade todo tramite desde o bando de dados e acompanhamento dos pagamentos dos 
impostos pertinentes ás importações até a coordenação logística, assim que o navio parte do porto de 
origem até a chegada ás dependências da empresa. 

.   
 

• 04/1993 a 3/1995 – J.Basile Ótica Ltda. 
 Cargo: Auxiliar de laboratório.  Atuava diretamente no processo de produção das lentes de contato, 
emitia relatórios diários com as quantidades produzidas, devidamente separadas por grau. Auxilio 
junto ao diretor de produção, agendamento de reuniões, acompanhamento dos pedidos para linha 
de produção. 

 
 



• 05/1991 a 03/1993 – Mondelline Decorações Ltda. 
Cargo: Assistente de vendas.  Primeiro emprego, auxilio na digitação de pedidos, auxilio aos clientes 
nas medidas dos produtos, anotação das medidas via fone para encaminhamento aos setor 
responsável, atendimento ao cliente, inventario mensal, auxilio no pacote e embalagem para o cliente, 
serviços de office-boy esporádicos.  

CURSOS COMPLEMENTARES 

• Departamento Pessoal – SENAI/SP concluído em 1997 

• RNTRC – ANTT em 2015          
              
 


