Delmino Donizete Simões
Consultor Administrativo Financeiro na Alcon Administração

Summary
Delmino Donizete Simões, com 52 anos de idade e 38 (trinta e oito) anos de experiência na área administrativa
financeira, onde apliquei e aperfeiçoei minhas aptidões, graduado em Ciências Econômicas pela UNISA –
Universidade Santana. Iniciei minha carreira no setor de Crédito e Cobrança como auxiliar, quando adquiri
conhecimentos ao longo de 02 (dois) anos, promovido para Analista de Crédito e Cobrança Jr; ao longo
dos próximos 03 anos, fui promovido para Analista Pleno e posteriormente Sênior de Crédito e Cobrança,
assumindo em seguida a área financeira, como Supervisor de Crédito e Cobrança, onde permaneci por 16
(dezesseis) anos. Desenvolvi e aperfeiçoei conhecimentos gerais e específicos na área, assumindo em 2000
a Tesouraria, ficando responsável pelo setor em toda sua amplitude, onde criei normas e Procedimentos
Administrativos e Financeiros. Atuei como Consultor Administrativo Financeiro em empresa de pequeno porte,
com atribuições inerentes à área, onde reorganizamos e aprimoramos processos internos de trabalhos, o que,
possibilitou a redução de custo e maior eficiência nas rotinas dos trabalhos. Atuo como Conselheiro Fiscal no
Condomínio Parque Residencial Sabará, empreendimento com 754 apartamentos com mandado de Março/2005
a Março/2008. Recentemente atuei como Gestor de Crédito e Cobrança em empresa empreendedora de médio
porte, ate Julho/2007 prestei serviço em uma Factoring como Gerente Financeiro (Consultor), desenvolvi
serviço em uma Multi Nacional Francesa como consultor Administrativo Financeiro. desde junho/2008 ate
Maio/2015 prestei serviço em uma empresa de empreendimento Imobiliário como gerente de Credito &
Cobrança. Coloco-me a inteira disposição .

Experience
Consultor Administrativo Financeiro at Alcon Administração
maio de 2015 - até o momento (3 meses)
Planejamento financeiro, análise de custos, montagem, análise e acompanhamento de relatórios financeiros.
Elabora o Business Plan, faz análises financeiras e fluxo de caixa.
Gerente Credito & Cobrança at Conspar Urbanismo
junho de 2008 - maio de 2015 (7 anos)
* Analise de balanços e relatórios gerenciais para comitês de crédito. Apresentações de propostas para
a Diretoria e analista de crédito, junto com defesa e analise da empresa. * Gerenciamento de riscos e
cobrança de inadimplentes. * Participação do comitê administrativo com reuniões semanais de controles de
metas e elaboração de estratégias para alcance dos resultados. * Elaboração de Normas e Procedimentos.
* Estruturação, negociação e aprovação de crédito para pessoa jurídica / física e grandes parceiros; *
Negociação de pagamento de dívidas e garantias; * Elaboração das políticas de crédito e cobrança da
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empresa; * Desenvolvimento do planejamento de crédito e cobrança; * Apresentações para diretoria; *
Garantia e monitoramento do bom funcionamento da área.
2 recommendations available upon request

Skills & Expertise
Estratégia empresarial
Planejamento empresarial
Microsoft PowerPoint
Liderança de equipe
Gestão
SAP
Marketing
Inteligência empresarial
Análise financeira
Atendimento ao Cliente
Microsoft Office
Negociação
Sistemas operacionais
Microsoft Excel
DOS
Microsoft Word
Planejamento estratégico
Estratégias de marketing
Gestão de carteiras
Finanças corporativas
Serviços bancários
Gestão de riscos
Português
Análises de mercado
ERP (Planejamento de recursos empresariais)
Risco de crédito
Gestão de equipes
Negociação de contratos
Finanças
Microsoft Windows
Vendas
Investimentos
Liderança
Construção civil
Análise
Desenvolvimento imobiliário
Gestão de contratos
AutoCAD
Transações imobiliárias
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Fusões e aquisições
Estratégia
Gestão de imóveis
Mercado de crédito
Microsoft Project
Serviços imobiliários
Empresas startups
Propriedades de investimento
Due diligence

Education
UNISA
Economia, Monografia, 1995 - 2000
UNISA
1995 - 2000

Interests
Financeiro, Credito & Cobrança e Tesousaria

Certifications
* Excel Avançado / Windows / Word – Brasoftware Treinamentos; * Análise de Balanço * Crédito
e Cobrança * Chades of leadership * Liderança * Matemática Financeira * Práticas Cambiais /
Exportação / Financiamento à Exportação

Languages
Português
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Delmino Donizete Simões
Consultor Administrativo Financeiro na Alcon Administração

2 people have recommended Delmino
"Delmino Simões, é extremamente dedicado as suas funções. Além de muito observador, e formador de
equipes de alta performance, trabalha baseado em resultados."
— Allan Rivail G., managed Delmino
"Delmino é um profissional competente, participativo, comprometido e focado com os resultados da empresa.
Grande carater e ótimo relacionamento interpessoal."
— Nelson Rodrigues O., Supervisor,´[ Comprador Sr., REVLON - Bozzano, worked directly with Delmino
at Conspar Urbanismo
Contact Delmino on LinkedIn
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