
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Nome:                AMANDA DE ASSIS CAMPOS PIZZINI FERRARESI MARTINS 

Endereço:           Travessa Papa João Paulo I, nº60 – Bairro: Brasil 

  Uberlândia - MG – CEP: 38400-677 

Fone:                   Residencial: (34) 3235-8390 / Móvel: (34) 99663-7949 / (34) 99919-7361  

Estado Civil:       Casada 

Idade:                  30 anos 

Email: amandaferraresi@hotmail.com 

 

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Graduação em Administração – Início em 2007/1 e Término em 2011/1  

Faculdade Pitágoras de Uberlândia / UNIMINAS - Universidade Educacional de Minas Gerais  

 

 Pós-Graduação – Início em 2011/2 e Previsão de término em 2013/2 

 “MBA em Logística – Ênfase em Supply Chain” 

 Faculdade Pitágoras de Uberlândia 

 

3. CURSOS REALIZADOS 

 

 “Alta Performance em Cobrança por telefone” 

Uberlândia, MG – 2007 

 “Relacionamento Interpessoal como Diferencial Competitivo” 

Uberlândia, MG – 2008 

 “Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes” – Programa Clássico 

Multiplicadores da Academia Franklin Covey / Uberlândia, MG - 2009 

 Curso de informática: 

Excel, Word, PowerPoint, Internet e Digitação 

 Excel Intermediário 

Pratik / Uberlândia, MG – 2010 

 Inglês 

Centro de Idiomas  

Nível Médio – 2002 a 2007 

 

 

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 Ano Dois Mil Representações Ltda – Desde 12/04/2016 à 02/04/2018 

 

Área: Comercial / Administrativo 

Escritório de representação de embalagens de tecidos de polipropileno (PP), polietileno (PE), Polipropileno Bi 

Orientado (BOPP), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), Polietileno 

de Baixa Densidade (PEBD), Polietileno de Baixa Densidade Laminado (PEBD). 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Atividades Desempenhadas: 

- Acompanhar o mercado de embalagens, bem como cotações financeiras do dia; 

- Realizar a interface entre as necessidades dos clientes (pedidos e antecipações) com o fluxo de materiais dos 

fornecedores; 

- Acompanhar e cobrar o recebimento dos pedidos e as entregas dos materiais produzidos/pendentes de acordo 

com as solicitações; 

- Acompanhar o estoque dos clientes com suas sazonalidades e controlar a carteira de pedidos. 

- Agendar coletas dos materiais com frete FOB; 



- Manter a comunicação com o cliente sobre os faturamentos e as previsões de entrega das cargas CIF; 

- Tratar problemas operacionais (devoluções, arquivo xml, carta de correção, notas fiscais.); 

- Alimentar relatórios de faturamentos dos fornecedores por clientes e por fornecedores, para acompanhamento 

das metas; 

- Controlar o faturamento mensal e as comissões a serem recebidas; 

- Gerar relatórios e acompanhar as cotações de Big Bag. 

- Controlar os pagamentos de impostos mensais/trimestrais da representação, acompanhar folha de salário dos 

funcionários, contas mensais (agua, energia, telefone, internet) para realizar fechamento de caixa para a 

contabilidade. 

 

 

 Martins Comércio e Serviço de Distribuição S/A – Desde 21/06/2006 à 16/10/2015 

 

Desde 01/11/2012 à 16/10/2015 

Área: Gestão da Cadeia de Suprimentos Logísticos 

Cargo: Analista de Logística I  

Atividades Desempenhadas:  

- Acurácia da Previsão de Demanda (Forecast Accuracy), ou seja, representa o desvio da venda prevista em 

relação à venda real do último período, que pode ser semanal ou quadrissemanal.  

- Auxiliar na periodicidade, “quando” se devem reabastecer os estoques; “quanto” de estoque será necessário 

para um certo período; 

- Sincronizar as necessidades dos clientes com o fluxo de materiais dos fornecedores; 

- Reduzir a quantidade total de recursos empregados para fornecer um determinado nível de serviço ao cliente; 

- Acionar e acompanhar as negociações entre o departamento de Compras e os fornecedores para executar a 

aquisição de estoques; 

- Acompanhar e cobrar o recebimento, armazenagem e entrega dos materiais estocados de acordo com as 

necessidades; 

- Controlar os estoques em termos de quantidade, valor, cobertura e giro dos produtos, e fornecer informações 

sobre sua posição; 

- Acompanhar os inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados; 

- Identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados; 

- Aumentar qualidade de serviço prestado ao cliente, agregando valor ao produto; 

- Reduzir o investimento em estoques na cadeia. 

 

 

Desde 09/06/2008 à 31/10/2012 

Área: Gestão da Cadeia de Suprimentos Logísticos 

Cargo: Assistente administrativo  

Atividades Desempenhadas:  

- Monitorar diariamente as coletas e recebimentos das mercadorias referentes às operações com frete FOB e 

CIF (Backhaul);  

- Construir relatórios gerenciais de acompanhamento através dos sistemas fiscal e comercial (SRF/SNC); 

- Identificar oportunidades de aumento de receitas, definindo novos modais e adaptando-os aos fornecedores., 

visando a redução de custo na operação.; 

- Analisar variáveis como agilidade no carregamento, custo do seguro da carga, disponibilidade de frota, 

distância do deslocamento, impactos tributários, etc.; 

- Garantir a aplicação das políticas da organização para a área de compras através do monitoramento da gestão 

de estoques de forma a evitar ruptura de produtos; 

- Auxiliar a Operação de Suprimentos, possibilitando aumento de receitas e diminuição de despesas (CMV) no 

processo de compra; 

- Tratar problemas operacionais (devoluções, avarias, EDI, falta de pedidos, etc.); 

- Auxiliar fornecedor sobre o cadastro das notas fiscais (EDI) para marcação da ficha no recebimento fiscal e 

internalização das mercadorias;  

- Agendar coletas e acompanhamento de envio de ordem de coletas aos fornecedores; 

- Auxiliar as áreas de transferência, depósito de armazenagem de produtos, recebimento físico e fiscal, dos 

CAD`s na resolução dos problemas; 

- Realizar a conferência dos CTRC’s (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga) e emissão de fatura 

para recebimento do frete na modalidade CIF (Backhaul);  

- Programação, acompanhamento E apoio referentes às cargas destinadas à filial de Corumbaíba – GO; 

 



 

De 21/06/2006 à 06/06/2008 

Área: Crédito e Cobrança 

Cargo: Auxiliar Administrativo  

Atividades desempenhadas:  

- Cobrança de títulos pendentes via telefone;  

- Acompanhamento das liquidações e das inadimplências dos clientes;  

- Negociar de taxa de juros, confissões de dívidas e títulos protestados;  

- Executar relatórios informativos aos gerentes de vendas, gerentes de mercado e representantes autônomos 

para auxílio às cobranças pessoais. 


