
DAVID BRITO 
41 anos, casado, 2 filhos 

Piracicaba - SP 
(19) 9 9954-5344 | (19) 9 9622-1836 

davidbgoncalves@hotmail.com 
https://www.linkedin.com/in/david-brito-36187636/ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA   

• MBA em Gestão Industrial – FGV, 2019 

• Engenharia de Produção – FSA, 2013 (trancado) 

• Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda – CEUT, 2002 

• Experiência internacional 

o Itália, pela Teruel, para visita técnica à fábrica de impressoras flexografica Uteco, 2018 

o Holanda, pela Teruel, para treinamento técnico de equipamento, 2018 

 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

Experiência em Gestão Industrial há mais de 14 anos atuando na área, liderando equipes de Supervisores, 
Coordenadores, Líderes e Operadores, gerenciando e controlando as atividades de produção, administrando 
times de até 110 funcionários diretos e 40 indiretos, fazendo interface com todas as áreas da empresa. Foco 
em proatividade, comunicação, senso de dono, excelência em qualidade e resultados. 

 

ACETECH EMBALAGENS              07/2020 – 10/2020 
Principais Clientes: Bostik, Votomassa, Vetex, Quartzolit, Porto Koll, Canidian, Da Roz, Nestlé. 
Coordenador de Produção (reporte ao Diretor Geral – Proprietário) 

• Responsável pela área Industrial, administrando 110 colaboradores diretos e 12 indiretos. 

• Responsável pelo acompanhamento e controle das estratégias na execução dos programas de 
produção para prover um melhor desempenho e qualidade no processo. 

• Responsável pelo controle de matérias-primas e gerenciamento das atividades da equipe. 

• Monitoramento da programação de produção para racionalizar os recursos e buscar a redução de custos. 

• Responsável pela distribuição dos funcionários nos quatro turnos, pela gestão e controle de férias. 

• Responsável pelos primeiros passos na implantação do 5S, BPF e ações de Segurança do Trabalho. 

• Desenvolvimento de novos fornecedores junto às áreas de Suprimentos e Desenvolvimento. 

 
TERUEL                05/2014 – 02/2020 
Principais Clientes: International Paper, Panini, Palmolive/Colgate, Fini, Coca-Cola, Heineken, Unilever, Jequiti. 
Gerente de Produção (reporte ao Diretor Industrial) 

• Responsável pela área Industrial, administrando 80 colaboradores diretos e 25 indiretos. 

• Responsável pelo acompanhamento e controle das estratégias na execução dos programas de produção 
para prover um melhor desempenho e qualidade no processo. 

• Monitoramento da programação de produção para racionalizar os recursos e buscar a redução de custos. 

• Negociação com todas as áreas mantendo relacionamento interpessoal e boa comunicação. 

• Vivencia no sistema de Certificação ISO 9001 como auditado. 

• Desenvolvimento de equipes de alto desempenho focadas no conhecimento técnico e visão holística. 

• Responsável pela distribuição dos funcionários nos quatro turnos, pela gestão e controle de férias. 

• Forte participação nas ações ligadas à Segurança do Trabalho (DSS, SIPAT, uso de EPI´s). 

• Participação em visitas técnicas aos principais clientes analisando melhorias de processos produtivos. 

• Desenvolvimento de novos fornecedores e produtos junto às áreas de Suprimentos e Desenvolvimento. 

• Acompanhamento da manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos da linha de produção, com 
interface remota e/ou presencial dos fabricantes. 
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INBRA PACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS         09/2006 – 04/2014 
Coordenador de Produção, iniciando como Desenhista (reporte ao Gerente Geral) 

• Responsável por parte da área Industrial, administrando 60 colaboradores diretos e 40 indiretos. 

• Monitoramento da programação de produção para racionalizar os recursos e buscar a redução de custos. 

• Negociação com todas as áreas mantendo relacionamento interpessoal e boa comunicação. 

• Desenvolvimento de equipes de alto desempenho focadas no conhecimento técnico. 

• Responsável pela distribuição dos funcionários nos quatro turnos, pela gestão e controle de férias. 

• Participação em visitas técnicas aos principais clientes analisando melhorias de processos produtivos. 

• Desenvolvimento de novos fornecedores e produtos junto às áreas de Suprimentos e Desenvolvimento. 

• Acompanhamento da manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos da linha de produção, com 
interface presencial dos fabricantes. 

• Desenvolvimento de lay-out novos produtos e acompanhamento da produção. 

 

BIKE DO NORDESTE (Grupo Claudino)           12/2002 – 09/2006 

Fabricante de bicicletas, produzindo 1500 unidades/dia, com 700 colaboradores. 

Auxiliar de Marketing (reporte ao Gerente de Marketing) 

 

 

Outros Conhecimentos 

• Curso White Belt – CAE Treinamentos, Fevereiro 2021 

• Curso Tecnologia de Extrusão de Filmes – Instituto Avaçado do Plástico, Março 2021 

• Curso Plásticos Olefínicos usados em Filmes Flexíveis – Instituto Avaçado do Plástico, conclusão em Abril 
2021 

• ISO 9001 

• Programa de Gerenciamento de Risco - PGR e Plano de Ação de emergência - PAE 

• Lean Manufacturing, Poka Yoke, PDCA, 5S, BPF, Pacote Office, Corel Draw, Photoshop 

• ERP TOTVS (Metrics Printware), Planner 

• Curso Desvendando a Indústria 4.0. – SENAI, 2018 

 

Idioma 

• Inglês intermediário 

 

Disponibilidade para viagens 

Disponibilidade para mudança de cidade 


