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linkedin.com/in/deboraboscolo
E-mail: deby_boscolo@yahoo.com.br

Tel. res. (11) 2651.5423
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OBJETIVO
Supervisão nas áreas Administrativa/Financeira
FORMAÇÃO ACADÊMICA
MBA Executivo em Gestão Empresarial- INPG Instituto Nacional de Pós-Graduação - 01/2007 à 12/2008
Graduação em Gestão de Marketing – Universidade Paulista - 02/2005 à 12/2006
QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
Atuando nas áreas Administrativa/Financeira à mais de 18 anos conquistei experiência em empresas dos
segmentos de Construção Civil, Indústria, E-commerce, Comércio Exterior e Têxtil, elaborando atividades nos
departamentos Administrativo, Financeiro, Recursos Humanos e Projetos Financeiros.
Implantei um projeto de sustentabilidade contribuindo com a redução de custos, criando uma imagem
positiva junto a seus colaboradores e clientes na empresa.
Trabalhei na Gestão de distribuidores e representantes em nível nacional, definindo estratégias, gerenciando
resultados, aumento de share de mercado, com base nos modelos de Marketing de Relacionamento com os
clientes potenciais.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Cazza Hair Cosmetics- Health & Hair Comercial Ltda
Gerência Administrativa - 12/2012 à 12/2015
Atuei por 3 anos como gerente Administrativa junto a empresa do setor varejista de e-commerce :
- Gestão e acompanhamento de todos processos pertinentes a áreas do contas a pagar/ receber , cobrança;
- Análise e interpretação dos resultados operacionais e recomendação de planos de melhoria aos
indicadores de performance, demonstrando a eficácia da aplicação de recursos e desempenho econômico
da organização;
- Monitoramento das despesas, visando minimizar os custos trazendo melhores resultados financeiros e/ou
maior versatilidade de fluxo de caixa;
- Planejamento de Conteúdo para redes sociais e desenvolvimento semanal de pauta de postagens;
O.Lisboa Despachos Internacionais Ltda (Grupo Via Mat Air & Sea- Multinacional Suíça)
Supervisora Financeira - 05/2010 à 06/2012
- Liderança com equipe de seis pessoas nas áreas Administrava/Financeira, de maneira a manter um grupo
de excelente produtividade e desempenho;
- Controles Gerenciais no contas a receber, contas a pagar, cobrança e fluxo de caixa;
- Participação e atendimento da auditoria externa;
- Acompanhamento de fechamento de câmbio junto às corretoras e bancos;
- Supervisão de processos de admissão, demissão e folha de pagamento;
- Disseminação das políticas corporativas com foco no desenvolvimento organizacional;
- Administração de benefícios e pessoal, avaliação de desempenho e recrutamento;

Cyrela Brazil Realty S/A
Analista de Projetos Financeiros -08/2008 à 05/2010
- Relacionamento com parceiros em nível nacional desenvolvendo controles e relatórios gerenciais,
implantando processos e procedimentos.
- Desenvolvimento de processos da implementação do ERP da empresa;
- Garantir o cumprimento dos controles e procedimentos internos.
Roland Brasil Imp. Exp. Com. Representação e Serviços Ltda
Supervisora Administrativa - 11/2007 à 07/2008
- Gestão de Fluxo de Caixa, contas a pagar/receber, relatórios gerenciais;
- Controle de Budget – fundo fixo e despesas
- Compra, levantamento e escolha de fornecedores
O.Lisboa Despachos Internacionais Ltda (Grupo Via Mat Air & Sea- Multinacional Suíça)
Assistente Administrativa / Financeira - 05/2004 a 08/2007
- Contas a pagar/receber, tesouraria, conciliação bancária
- Relacionamento com bancos, capital de giros, captação de aplicação de recursos financeiros, negociação de
taxas de tarifas, fechamento de cambio (a pagar ou recebíveis);
- Fechamento de folha de pagamento, cálculo de comissões, benefícios e admissões.
- Implantação de projeto de sustentabilidade
Têxtil Vinte e Dois Ltda
Supervisora Administrativa- 07/2001 a 04/2004
- Gestão do Contas a pagar/receber, tesouraria, conciliação bancária, relatórios gerenciais;
- Fechamento de folha de pagamento, cálculo de comissões, benefícios e admissões/demissões.
- Coordenação da equipe de vendas e representantes do seguimento Têxtil;
- Implantação de ações de marketing, incluindo campanhas, eventos e patrocínios;
- Elaboração de estratégias de prospecção e relacionamento com clientes.
Fergon Máster S.A
Assistente Administrativo - 04/1999 a 07/2001
- Elaboração de relatórios gerenciais, fluxo de caixa, cobrança e contas a pagar/receber
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
- Tesouraria e Gerência Financeira- Ibetec
- Planejamento e Fluxo de caixa – Ibetec
- Empreendedorismo –Sebrae
- Gestão Empresarial-SENAI
- Módulo Financeiro – MICROSIGA
- Cursos do SAP - Cyrela Brazil Realty
- Sustentabilidade e Responsabilidade Social
- Liderança e Gestão de Pessoas

