RAPHAEL FILIPE SILVA DE AZEREDO
Tel.: (21) 98124-4104 ; (21)3747-9649 / E-mail: raphaazeredo@hotmail.com;raphael.azeredo@bndes.gov.br
Rua Domingues de Sá, 453 Apto 901, Bloco 1 – Icaraí – Niterói / RJ
Brasileiro/Português, Solteiro, 37 anos

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
Foco em gestão empresarial, abrangendo o gerenciamento de atividades estratégicas e comerciais;
Habilidade para a formação, desenvolvimento e motivação de equipes, baseado em valores e ética, com histórico positivo na
construção e no fortalecimento de cultura organizacional;
■ Excelente relacionamento interpessoal, dinamismo e espírito de liderança completam o perfil;
■ ATUACAO FOCADA EM SUPERACAO DE RESULTADOS E INOVACAO;
■
■

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Dez 2012–Atual

Área – Operações Indiretas
Departamento – DESCO/BNDES Soluções Tecnológicas
Analista
Rio de Janeiro - RJ
●
Desenvolvimento/implantação do produto BNDES Soluções Tecnológicas
●
Estudos setoriais
●
Acompanhamento do mercado de inovação Nacional e Internacional
Área – Mercado de Capitais
Departamento – DEPAC1/GEPAC7
Analista de mercado
Rio de Janeiro - RJ
●
Gestão e acompanhamento de carteira
●
Análises macroeconômicas
●
Estudos setoriais

JM TEL distribuidora de Cartões Telefônicos S/ A

Dez 2002–Set 2009

Sócio-Diretor
Rio de Janeiro - RJ
●
Responsável pela distribuição de cartões telefônicos pré-pagos no estado do Rio de Janeiro;
●
Responsável por desenvolver o lançamento e a divulgação de novos produtos no mercado de cartões telefônicos;
●
Gerenciamento de uma equipe de vendas de 20 funcionários dividida territorialmente pelo estado do Rio de Janeiro;
●
Gestão financeira e controle contábil de uma das filias da empresa;
●
Gestão de 7 funcionários ligada ao setor administrativo da empresa;
●
Desenvolvimento do plano estratégico da empresa durante o período trabalhado junto com os demais sócios;
●
Intermediação de negociações entre a empresa e as operadoras Telefônicas;

IBM S/A

Abril 2000 – Mar2002

Controller de vendas cluster Industrial (Estagiário)
Rio de Janeiro - RJ
●
●
●

Co-responsável pelo controle operacional de vendas do setor industrial da IBM Brasil;
Participação do planejamento estratégico da equipe de vendas do cluster Rio de Janeiro;
Participação no desenvolvimento do projeto de automação dos postos de gasolina da BR Distribuidora;

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação em Administração de Empresas, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ – RJ, 2005
MBA em Gestão de Novos Negócios, Fundação Getúlio Vargas – FGV – RJ, 2009
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