
 
 
          JO S É  G E R A L D O  R.  LE A N D R O  
 

 

 
Vila Olímpia  São Paulo  SP 

(11) 991272339 (11) 38480615 
  zeza. leandro@gmai l.com  

 61 anos  Brasileiro  Casado 

 
OBJETIVO:  ENGENHEIRO CIVIL  / GESTOR DE NEGÓCIOS  

        
 
 
 
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 
 
 Sólida carreira na área de Engenharia Civil e Comercial, com ampla experiência em assistência técnica e obras, 

serviços de controle tecnológico de materiais, sondagens e ensaios geotécnicos em obras e empreendimentos nas 
áreas pública e privada; 

 Gestão e acompanhamento de contratos, fiscalização e acompanhamento de obras e projetos, concorrências 
públicas e privadas;  

 Assessoria tecnológica a clientes, obras e controle de materiais; 
 Execução de relatórios técnicos, execução de vistorias, relatórios técnicos periódicos, controle da qualidade de 

materiais e serviços; 
 Responsável pela Gestão Comercial dos serviços nas áreas pública e privada; 
 Coordenação das atividades do departamento comercial, supervisionando equipe, prospectando negócios, 

assessorando tecnicamente e dando suporte a clientes; 
 Responsável pela coordenação e criação de ações de marketing direto; 
 Participação em processos de gestão da qualidade como IS0 9000 e INMETRO. 
 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Pós Graduação Administração de Marketing | concluída em 1995 
Fundação Armando Álvares Penteado 
 
Graduação Engenharia Civil | concluída em 1984 
Universidade São Francisco 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
  
PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO – 2015 a Atual 
Consultor Comercial  
 
 
CONCRETEIRA GRANDE SÃO PAULO – 2015 a 2015 
Empresa de Suprimento de Concreto. 

Engenheiro Operacional  
 
 Responsável técnico pela qualidade dos materiais produzidos pela empresa; 
 Assistência técnica a clientes e obras; 
 Controle Tecnológico de materiais; 
 Administração de Almoxarifados e fluxo de materiais; 
 Responsável pela manutenção de equipamentos; 
 Seleção de fornecedores. 

 
 

 
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A - 2013 a 2014                   
Empresa de Engenharia Consultiva 

Engenheiro Civil 
 



 Responsável pela Gestão Comercial dos serviços de controle tecnológico de materiais, sondagens e ensaios 
geotécnicos em obras e empreendimentos nas áreas pública e privada; 

 Responsável pela coordenação e criação de ações de marketing direto; 
 Prospecção de clientes e novos negócios; 
 Gestão e acompanhamento de contratos; 
 Assessoria tecnológica a clientes e obras; 
 Participação em contratos de Auditoria da Qualidade em obras da SABESP – Projeto Tietê; 
 Fiscalização e acompanhamento de obras e projetos; 
 Execução de relatórios técnicos. 

 
 
TESTE TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA - 2004 a 2013                   
Empresa de Engenharia Consultiva 

Gestor de Negócios 
 
 Responsável pela comercialização dos serviços de controle tecnológico de materiais e ensaios na área de 

edificações prediais e industriais; 
 Responsável pela coordenação e criação de ações de marketing direto; 
 Prospecção de clientes e novos negócios; 
 Assistência a clientes na área de tecnologia de materiais; 
 Participação em processos de gestão da qualidade como IS0 9000 e INMETRO. 

 
 
L.A. FALCÃO BAUER - 2003 a 2004                   
Empresa de Engenharia Consultiva 

Engenheiro Civil 
 
 Responsável pela comercialização dos serviços de controle tecnológico de materiais e ensaios na área de 

edificações prediais e industriais; 
 Assistência a clientes na área tecnológica de ensaios em materiais de construção; 
 Participação em concorrências públicas e privadas; 
 Ações de Marketing e participação em eventos técnicos. 

 
 

LENC ENGENHARIA E CONSULTORIA - 2002 a 2003                   
Empresa de Engenharia Consultiva 

Engenheiro Civil 
 
 Responsável pelos serviços de auditoria técnica da qualidade em empresas prestadoras de serviços da SABESP; 
 Execução de vistorias, relatórios técnicos periódicos, controle da qualidade de materiais e serviços; 
 Fiscalização e acompanhamento de obras e projetos; 
 Atuação comercial junto a clientes públicos e privados. 
 
 
 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - 1997 a 2002                   
Empresa de Engenharia Consultiva 

Supervisor Comercial 
 
 Coordenação das atividades do departamento comercial, supervisionando equipe, prospectando negócios, 

assessorando tecnicamente e dando suporte a clientes; 
 Administração de contratos, negociações e execução de pré e pós-venda; 
 Participação em processos de licitação pública e privada; 
 Participação em processos de gestão da qualidade como ISO 9000; 
 Participação em processos de normalização técnica em órgãos como ABCP, ABESC, ABNT, e INMETRO; 
 Execução de propostas comerciais, ações de Marketing e participação em feiras e eventos. 

 
 
FAM TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA. - 1996 a 1996                   
Engenheiro Civil 
 
 
ENCOL S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA - 1995 a 1995                   
Engenheiro de Suprimentos 



SERRANA DE MINERAÇÃO LTDA - 1994 a 1995                   
Assessor Técnico Comercial 
 
 
ENGEMIX S/A - 1992 a 1994                    
Empresa de Suprimento de Concreto e Argamassa 

Chefe de Seção Técnica-Produção 
 
 Responsável técnico pela qualidade dos materiais produzidos pela empresa; 
 Assistência técnica a clientes e obras; 
 Participação em obras e projetos de porte; 
 Administração de Almoxarifados e fluxo de materiais 
 Responsável pela manutenção de equipamentos. 

 
 

PREBETON SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - 1990 a 1992                   
Empresa de Suprimento de Concreto e Argamassa 

Engenheiro Civil 
 
 Suporte técnico ao departamento comercial; 
 Contatos com clientes e prospecção de negócios; 
 Promoção de eventos técnicos para divulgação da empresa, ações de Marketing; 
 Participação em feiras e seminários 

 
 
 

RACIONAL ENGENHARIA - 1989 a 1990                   
Construtora  

Engenheiro de Suprimentos 
 
 Compras e suprimentos de materiais, contratações de serviços; 
 Avaliação e prospecção de fornecedores, orçamento e controle de custos. 

 
 
BRADESCO - 1987 a 1989                   
Engenheiro Civil 
 
 
 
IDIOMAS 
  
Inglês Fluente 
Espanhol Fluente 
 
 
INFORMÁTICA 

Conhecimentos em  Windows, Word, Excel, Internet. 

 

 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

Auditor Líder do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 – Instituto Falcão Bauer da Qualidade; 

Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 – BSI British Standards Institution; 

Inspeção em Projetos e Obras ISO IEC 17020 – ICMQ Milano /Italy; 

Gerenciamento e Avaliação de Projetos de Viabilidade Econômico-Financeiros em Engenharia – USP; 

Técnicas de Negociação/Vendas e Marketing Direto na Indústria-SEBRAE; 

Marketing de Engenharia- SEESP; 

Gerenciamento de Operações na Construção Civil- USP Engenharia de Avaliações – USP. 

 

 



 
PRINCIPAIS OBRAS E PARTICIPAÇÔES  

Shopping West Plaza 

Engenheiro de suprimentos-Responsável por compras, contratações e fluxo de materiais. 

 

Renaissence São Paulo Hotel 

Engenheiro de suprimentos - Responsável por compras, avaliação de fornecedores, fluxo e controle de materiais. 

 

Túnel Ayrton Senna 

Chefe de Produção - Responsável pelas operações de concretagem da estrutura 

 

Aeroporto Internacional de Cumbica-Guarulhos - Fase 2 

Supervisor Comercial - Responsável pelo contrato comercial do controle tecnológico dos materiais usados no 

empreendimento. 

 

Gasoduto Brasil-Bolívia 

Supervisor Comercial – Responsável pelo contrato comercial do controle tecnológico dos materiais usados no 

empreendimento. 

 

Rodovia dos Imigrantes –2a Pista 

Supervisor Comercial - Responsável pelo contrato comercial do controle tecnológico dos materiais usados no 

empreendimento. 

 

Ponte Estaiada Roberto Marinho 

Gestor de Negócios – Responsável pelo fechamento e administração do contrato referente aos serviços de Controle 

Tecnológico dos materiais utilizados na obra. 

 

 

 


