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Objetivo: Utilizar minha experiência para atuar nesta empresa garantindo que os procedimentos desenvolvidos na área 

administrativa, contábil ou legal sejam cumpridos conforme as regras estabelecidas pela Organização, assegurando o 

funcionamento e melhorando dos processos. Desenvolver e elaborar relatórios de melhoria continua e redução de custos.   

 Definir ações para busca de resultados melhorando a lucratividades, produtividade e rentabilidade da empresa. 

 

Formação Acadêmica 

Pós-Graduação/Especialização 

1 – Pós-Graduação em Gestão Estratégica de Recursos Humanos – UNIOESTE (2016) 

2 - Pós-Graduação em Administração de Empresas Hoteleiras – SENAC – SP - (2000) 

3 – Pós-Graduação Especialização em Didática de Ensino Superior - SENAC SP – (2000) 

Graduação 

1 – Administração de Empresas – Inst. Sup. Ciências Aplicadas (ISCA) – Limeira – SP (1996)  

Curso Técnico 

1- Técnico em Contabilidade- CRC Ativo – Colégio Técnico Comercial Kennedy – Guarulhos – (2010); 

2- Técnico em Agropecuária – Colégio Técnico Estadual Dr. José Coury – Agrícola 1987 – Rio das Pedras. 

CONHECIMENTO E VIVÊNCIA 

 15 Anos de experiência em trabalho como consultor empresarial, financeiro e de turismo tendo atuado em micro e 

pequenas empresas, hotéis, prefeituras, SEBRAE, SENAR, SENAC; 

 6 anos Experiência em escritório de contabilidade nas áreas de abertura, encerramento e legalização de empresas, 

contabilidade, departamento de pessoal e atendimento a clientes; 

 Experiência em Planejamento e estudo de viabilidade Hoteleira para captação de financiamento; 

 Experiência em Contabilidade de Entidades do Terceiro Setor (Contabilidade, abertura e legalização); 

 Experiência em coordenação de equipes multidisciplinares; 

 Experiência em Gestão, contabilidade, administração e consultoria para condomínios residenciais, industriais e 

comerciais; 

 Experiência em reestruturação de empresas e planejamento tributário. 

 Experiência como professor universitário, em cursos de graduação, pós-graduação e técnico atuando por mais de 10 

anos no segmento acadêmico e de capacitação de pessoal ministrando treinamentos e palestras. 

 

Experiência Profissional Empresas 
Grupo Mercúrio – De 01/2017 a 29/11/2019. Administração de Condomínios e Serviços Terceirizados: Gerente 
Administrativo / Gestão de Condomínios – Gerenciamento de carteira com 30 condomínios, respondendo pela elaboração 
da previsão orçamentária, análise das pastas de prestação de contas, expedição de editais de convocação, visitas periódicas 
aos condomínios, reunião de alinhamento pré assembleia com sindico e conselheiros. Apresentação e orientação de 
informações econômicas e financeiras do condomínio para aprovação das contas em assembleias. Apresentação e 
propostas de novos orçamentos a serem aprovados em assembleia; Mediação de conflitos; Análise de balancetes mensais; 
Acompanhamento da previsão orçamentária, cotações e negociação com fornecedores; Controle de obrigações legais; 
Acompanhamento de saldos bancários e aplicações financeiras; Análise de rateios e liberação da emissão dos boletos; 
Acompanhamento dos controles de compromissos a pagar e receber. Gestão de contratos e orçamentos de manutenções, 
reformas e melhoria conformes normas e procedimentos legais; Elaboração relatórios de acompanhamento do 
condomínio. Realiza atendimento e presta contas ao conselho fiscal, síndico e condôminos. Realização de palestras e 
apresentações quando necessário;  
Conhecimentos da lei de condomínio 4.591/64 e suas atualizações através da lei 10.406/2002 do novo código civil, das 
certificações, normas regulamentadoras e exigências. 
 
Thrive Treinamentos – Consultoria empresarial e treinamentos empresariais, operacionais, técnicos, comportamentais. 
De 06/2016 a 01/2018. Consultoria Empresarial e Treinamentos: Atendimento a empresas para serviços de consultoria 
financeira analisando o Fluxo de caixa, DRE, Balanço patrimonial, analises horizontais e verticais para identificação de 
situação, planejamento financeiro e orçamentária. Analise de contas a pagar e receber, fornecedores, estoques, compras. 
Analise de custos diversos. Emissão de relatórios à diretoria com análise financeira e dos resultados financeiro e contábil. 
Elaboração de diagnósticos situacionais, por meio da análise de demonstrativos financeiros, entrevistas e observações, 



permitindo a identificação de lacunas para a atuação de consultoria de gestão. Desenvolvimento e aplicação de 
treinamentos de atendimento, liderança, gestão e custos para a APAS – Associação Paulista de Supermercados. 
 
L&M Contábil – Escritório de Contabilidade e Assessoria Empresarial - De 03/2012 a 06/2016 – Experiência na execução 
de trabalhos de conciliação, classificação e análise contábil/fiscal, controle do imobilizado, custos, apuração e recolhimento 
de impostos diretos e indiretos (icms, ipi, issqn, pis, cofins, irrf, irpj, csll).  Recuperação de impostos federais/estaduais, 
fechamento mensal contábil/fiscal, apresentação dos demonstrativos e relatórios financeiros. Realizar classificação, 
lançamentos contábeis. Conhecimento dos sistemas, contmatic, domínio, e-contab. Análise de desempenho econômico e 
financeiro de condomínios via kpi´s. Recomendação de ações para melhoria de performance e resultados da gestão 
financeira. Revisão de recolhimento de impostos estaduais e federais, com foco na apuração correta de produtos com 
operações de substituição tributária (icms-st) e monofásicos (pis/cofins). Elaboração de relatórios contábeis e financeiros 
para diretoria.  Apoio a auditores e auditoria de pastas de condomínios. Experiência em elaboração de folha de pagamento, 
férias, rescisão, registro de funcionários e demais rotinas de pessoal dos condomínios (120) da administradora. Responsável 
por análise e fechamento do balanço patrimonial e elaboração de relatórios gerenciais, abertura e fechamento de empresa 
me, epp, ltda, controle e acompanhamento de certidões municipais, estaduais e federais. Experiência em abertura, 
encerramento de empresas, regularização de empresas.  
 
Clube de Campo de Mairiporã – Coordenador Administrativo e Financeiro do clube. De 01/2010 a 06/2012. Responsável 
pela gestão de uma equipe com 54 pessoas. Responsável pela Supervisão dos setores Administrativos - Financeiro, Contas a 
Pagar, Faturamento, Almoxarifado, Tesouraria, Escrita Fiscal, Segurança Patrimonial, Portaria, Limpeza e Conservação, 
Recursos Humanos, Cadastro de associados, Reserva de Hospedagens e Acampamentos, Serviços Gerais e Patrimônio. 
Controle e acompanhamento das atividades financeiras e de pessoal, emissão de relatórios à diretoria sobre análise financeira 
e dos resultados, suporte à diretoria para mediação de conflitos, atendimento a clientes e fornecedores, controle e 
acompanhamento de cotação e compras, limpeza e manutenção, acompanhamento de contratos, analise da folha de 
pagamento, acompanhamento dos departamentos jurídico e contábil terceirizados, controle dos serviços de TI. 
Acompanhamento dos processos de admissão e demissão, plano de cargos e salários, planejamento de cursos e treinamento 
dos funcionários, benefícios, seguro de vida e empresarial, eventos da empresa. 

SEBRAE-SP – CONSULTOR CREDENCIADO (Contrato de 07/2000 a 03/2010) 
Atendimento a micro e pequenas empresas para orientações e consultoria empresarial, Consultoria para desenvolvimento de 
turismo municipal em empreendimentos públicos e privados, Acompanhamento e análise de projetos do sistema SIGEOR 
conferindo e avaliando a viabilidade, complexidade, andamento e despesas realizadas. Participação nos projetos de 
Desenvolvimento de Circuitos Turísticos Municipais (Serra da Mantiqueira (Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, Tremembé e Pindamonhangaba), Religioso (Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista), Extremo Sul 
de São Paulo (Região Sul – Parelheiros, Aldeias Indígenas, Parque Estadual). Credenciado para Apresentação de Palestras e 
Consultoria sobre a Lei Geral (Simples Nacional) à empresários mostrando os benefícios e formas de ingressar no Simples 
Nacional, Consultoria para desenvolvimento de produtos turísticos, Consultoria financeira para viabilidade de negócios, 
Palestras e atendimentos a empresários. 

APM – ASSOCIAÇÂO PAULISTA DE MEDICINA 2000 a 2004 – CLUBE DE CAMPO DOS MÉDICOS 
Responsável pela Administração Geral do Clube de Campo e suas áreas: Administrativo/Financeiro (Contas a Pagar, 
Faturamento, Almoxarifado, Tesouraria, Escrita Fiscal). Patrimonial (Segurança, Portaria, Limpeza e Conservação); Recursos 
Humanos, Gestão de Cadastro de Associados, Reserva de Hospedagens e Acampamentos, Gestão de espaços para trailers, 
Gestão de hípica; Serviços Gerais manutenção e conservação, Serviços de Lazer e entretenimento, Eventos Diversos, Controle 
e acompanhamento de cotação e compras de materiais. Responsável pela gestão de uma equipe com 63 pessoas. 

CTHT – Consultoria e Treinamento – de 2001 a 2013 - Consultoria Empresarial e de Turismo: Atuação em Consultoria 
Empresarial, Treinamentos, Planejamento Estratégico, Orçamentário, Gestão Administrativa Financeira, Controladoria, 
Análise de Projeto de Investimento; Elaboração de Plano de Negócios Empresariais; Contabilidade e Auditoria para 
Condomínios, Clubes e Hotéis; Apuração, controle e projeções resultados financeiros e contábeis bem como definições de 
metas sobre indicadores econômicos financeiros. Consultoria em Recursos Humanos e suas subáreas principalmente em 
Departamento de Pessoal, Cálculos Trabalhista, Recrutamento e seleção de pessoal, analise de Clima Organizacional. 
Contabilidade para Candidatos em Campanha Eleitoral (Vereadores, Deputado Estadual, Deputado Federal e Prefeito); 
Consultoria para implantação e reestruturação de Hotéis, pousadas e clubes. Consultor Credenciado do SEBRAE-SP para 
atendimento em Consultoria Financeira, Desenvolvimento Turístico Municipal e empresarial. 

 
RIEMA Empreendimentos Imobiliários 
De:08/1997 a 07/2000 

Gerente de Condomínios. Gerenciamento de carteira com 40 empreendimento sendo condomínios residenciais, 
comerciais, Flats e Hotéis. Respondendo pela elaboração da previsão orçamentária, análise das pastas de prestação de 
contas, expedição de editais de convocação, visitas periódicas aos condomínios, reunião com sindico e conselheiros. 
Experiência em implantação de meios de hospedagem, analise de viabilidade econômica e financeira, custos e gestão 
financeira. Apresentação e orientação de informações econômicas e financeiras do condomínio para aprovação das contas 



em assembleias. Apresentação e propostas de novos orçamentos a serem aprovados em assembleia; Mediação de 
conflitos; Análise de balancetes mensais; Acompanhamento da previsão orçamentária, cotações e negociação com 
fornecedores; Controle de obrigações legais; Acompanhamento de saldos bancários e aplicações financeiras; Análise de 
rateios e liberação da emissão dos boletos; Acompanhamento dos controles de compromissos a pagar e receber. Gestão 
de contratos e orçamentos de manutenções, reformas e melhoria conformes normas e procedimentos legais; Elaboração 
relatórios de acompanhamento do condomínio. Controles de custos e compras. Auditoria de pastas de prestação de contas. 
Realiza atendimento e presta contas ao conselho fiscal, síndico e condôminos. Realização de palestras e apresentações 
quando necessário; Conhecimentos da lei de condomínio 4.591/64 e suas atualizações através da lei 10.406/2002 do novo 
código civil, das certificações, normas regulamentadoras e exigências. 

 

Cursos de Extensão e Atualização Profissional 

Consolidando Empresas: Estrutura 
Jurídica e Financeira 

Formação de Tutor de EAD para 
Agronegócios (SENAR) 

Fluxo de Caixa e controle Gerencial 

Analise de Balanço    Administração Financeira   Formação de Consultor Empresarial 

Atualização em Legislação Trabalhista  Planejamento Tributário Básico   Reforma Trabalhista na Prática 

Auditoria Interna Op. em Estoques  Formação de Auditores Internos   Risco, Retorno, Custo Médio de Capital 

Básico de Contabilidade    Abertura e Encerramento de Empresas  Legislação Trabalhista  

EFD – REINF    E-Social Implantação  E-Social na prática   

Finanças Pessoais    Comunicação e Oratória    Direito condominial   

Formação em Coaching/Mentoring  Leader Training PNL - Arita    Planejamento Estratégico   

Fundamentos da Administração   Sustentabilidade Empresarial    Folha de Pagamento Contimatic  

Gestão de Contas a pagar   EMPRETEC      Departamento Pessoal na Prática  

Gestão de Pessoal e Previdenciária  Liderança e Trabalho em Equipe   Gestão de custos e formação de Preço  

Introdução as finanças Corporativas
   

Auditoria Interna Operacional de Contas e 
Pagar e Receber   

Introdução a Administração Financeira
   

Palestra E-social     Palestra E Social  Condomínios    Palestra Reforma Trabalhista          

Palestra Reforma Trabalhista        Contas a pagar, receber e tesouraria      Planejamento Tributário Básico I 

Reforma trabalhista   Síndico Profissional     Contabilidade Gerencial   

Agradeço a sua atenção e fico no aguardo de um retorno. 

Luiz Antonio Rodrigues 
19 98864-8824 / 19 34402212 


