CERTIFIED PURCHASING
PROFESSIONAL- CPP
PROFISSIONAIS CERTIFICADOS PELO CONSELHO BRASILEIRO
DOS EXECUTIVOS DE COMPRAS – CBEC EM AGOSTO/2022
Homologado e validado por :

Membros da International Federation of Purchasing and Supply Management - IFPSM

Camila Spnoso
Compradora
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Administradora, com mais de 10 anos de experiência. Carreira desenvolvida no
departamento de Compras em empresas Multinacionais e Nacionais de Bens de consumo,

Industrias Metalúrgicas e hoje atuante em Multinacional do ramo Automotivo. Possui
experiencia na aquisição de diferentes materiais sendo eles de aplicação Indireta,
Direta (matéria prima nacional e importada) e também Serviços. Foco em Sourcing
Estratégico e aplicação das melhores práticas agregando valor para toda cadeia de
Suprimentos.
Contato: camila.spinoso@hotmail.com

Felipe Ferreira
Coordenador de Compras
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Profissional com experiência de 20 anos nas áreas de Suprimentos em empresas Nacionais e
Multinacionais nos segmentos de Energia, Petróleo e Gás e Finanças. Atualmente é o
Coordenador de Compras da Evoltz Participações, Norte Brasil Transmissora de Energia e Manaus
Transmissora de Energia.
Ampla experiência na liderança de equipes, start-up da área de Suprimentos, implantação de
ERP´s, gestão de procedimentos, fluxos e de fornecedores.

Bacharel em Ciências Contábeis pela UFRJ com diversas certificações voltadas para Área de
Compras em Indicadores de Compras – KPI´s (Live University - Inbrasc), Strategic Sourcing (CBEC
e Live University - Inbrasc), Negociação e Formação de Contratos (FGV), Neoliderança (FGV),
Gestão Tributária (CBEC), Módulo MM SAP (SAP) e Certified Purchasing Professional - CPP – LATAM
(CBEC - International Federation of Purchasing and Supply Management).
Contato: fsouzaufrj@yahoo.com.br

Graciele Figueiredo Nunes
Analista de Compras
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Graduada em administração com MBA em Gestão de Projetos e Logística pela
Universidade Candido Mendes, certificada pelo CBEC em Gestão Tributária e Estratégia

em Compras com especialização em Gestão Ágil nos cursos Management 3.0 e Lean
Inception.
Tenho contribuído para o sucesso de empresas no setor de Energia e Logistica nos últimos
15 anos atuando principalmente na redução dos custos para adequação operacional na
negociação e renegociação de contratos e participação em projetos de engenharia com
foco no aumento da capacidade produtiva.

Contato: gracifn81@gmail.com

Julio Nunes
Executivo de Negócios & Tecnologia
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Executivo com experiência de 28 anos nas áreas de Tecnologia e Negócios em empresas
Nacionais e Multinacionais nos segmentos de Finanças e de Tecnologia. Atualmente é o executivo
responsável pela área de IT Strategic Sourcing do Banco Itaú Unibanco.
Ampla experiência na liderança de projetos de transformação de negócio e em negociações
complexas envolvendo múltiplos objetivos e stakeholders. Apaixonado por construir equipes de
alta performance e em aplicar tecnologias de ponta para criar valor e resultados relevantes de
forma sustentável e perenes.
Formado em Tecnologia da Informação, com MBA em Gestão de Tecnologia na FGV (Fundação
Getúlio Vargas) e MBA em Negócios Internacionais na UCI (University of California, Irvine).
Contato: julio.nuness@gmail.com

Kelly Cordeiro de Oliveira
Gerente Administrativo
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Executiva com experiência nas áreas de Supply Chain, Gestão de Contratos, Seguros e
Facilities em empresas multinacionais, com crescente trajetória de carreira em empresas
líderes no segmento de Energia.
Gestão de Suprimentos, responsável pelas aquisições, avaliação e análise de riscos/custos na
seleção de fornecedores e diligenciamento para controle do andamento de processos de
suprimentos;
Gestão de aquisições de equipamentos de CAPEX e OPEX;
Domínio na elaboração e controle de indicadores das áreas de Compras e Contratos.
Habilidade para desenvolver, implementar, integrar, treinar e gerir equipe de colaboradores,
garantindo performance e excelência contínua nas entregas frente às áreas demandantes,
através da utilização de metodologias ágeis e Lean.
Gestão de Seguros, contratação de seguros e garantias e forte atuação em regulação de
sinistros;
Gestão de Contratos, incluindo controle de orçamento, aprovações de medições, negociação
de SFE e pleitos, acompanhamento do avanço físico-financeiro do projeto.
Contato: Kellypcor@hotmail.com

Laylla Bueno Willemen Pacheco
Analista de Suprimentos Jr
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Graduada em Engenharia de produção, atuando na área de suprimentos há aproximadamente
seis anos.
Analista de Suprimentos com ampla competência em aquisições de materiais experiência em
contratações de serviços, atualmente no setor portuário, segmento de exportação de minério
de ferro.
Auxiliar administrativo com experiência em todas as áreas no ramo administrativo, sendo
dois anos com foco em suprimentos na área da construção civil, na parte de inst. prediais.
Experiência em planejamento e implantação de controle de estoque de materiais e
treinamento de equipe, gestão de obras e resolução de problemas. Conhecimentos avançado
no pacote office (Excel, Word, Power Point) e intermediário em Project.

Contato: layllawillemen@gmail.com

Lucas Azevedo Paschoal
Analista de Suprimentos
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Residente de Campos dos Goytacazes-RJ.
Sou graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superiores de Ensino do Censa (ISECENSA).
Em 2014, iniciei minha carreira profissional em suprimentos. Até aqui, somam-se experiências
nas indústrias de Óleo&Gás e de Logística Portuária, com aquisições nas categorias de
fornecimento de diretos, indiretos, Turnkey, sobressalentes, MRO e serviços (Spot e contratos).
Contato: lucasaz.paschoal@gmail.com

Patrícia Lilith de Mello
Coordenador de compras
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N4 - Competência com Excelência

- Sólida experiência em negociação com fornecedores e potenciais parceiros de negócios;
- Gestão e implementação de processos relacionados a compras indiretas, envolvendo
aquisição de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para empresas, por meio de
concorrências;
- Perfil generalista com expertise em gestão de pessoas, rotinas administrativas, negociações e
validação de fornecedores cadastrados.
- Key-User Sistema Integrado SAP – Módulo R/3 MM 2014
- Key-User dos módulos de Compras de materiais improdutivos e Gestão de Contratos –
Protheus/TOTVS 2013
- Especialização em Gestão de Compras: Negociação e Avaliação de Fornecedores – Faculdade
Getúlio Vargas – FGV (Conclusão: 2016)
- Graduação em Administração de Empresas - Universidade Bandeirante de São Paulo UNIBAN
(Conclusão: 12/2009)
Contato: patricialilithmello@gmail.com

Rosangela Vargas Lopes dos Santos
Analista de Suprimentos
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Especialista em Compras, atuando mais em Serviços Industriais de alta
complexidade em Opex e Capex.

17 anos de experiência na área de Suprimentos.
Formada em Administração de Empresas com MBA em Gestão de Projetos e
Engenharia de Custos.

Contato: rosabarsi72@gmail.com

Silmara Fernandes
Coordenador de compras
CERTIFIED PURCHASING PROFESSIONAL – CPP
Nível: CPP N5 - Competência com Distinção

Graduada em Engenharia Química pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), com MBA em Gestão
Empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e CPP (Certified Purchasing Professional) pelo CBEC.
Atuando na área automobilística há 22 anos, sendo 19 anos na área de Compras, primeiramente na antiga PSA
Peugeot Citroen Automóveis do Brasil (atual Stellantis) e atualmente na área de Compras Diretas da Jaguar
Land Rover do Reino Unido.
Tenho experiência na área de compras indiretas ou não produtivas incluindo MRO, TI, RH, Serviços Industrias,
Capex e Opex incluindo construção de times, treinamento e reporte à direção via KPI’s; compras diretas e
projetos, sendo responsável pelo lançamento de 4 novos veículos no Brasil e desenvolvimento de fornecedores
locais focando de redução de custo; Sistemas da Qualidade (ISO 9000, ISO TS) com atuação frequente em
processos de certificação, recertificação e etc.
Construção de times, treinamento e desenvolvimento contínuo de pessoas são minha paixão e missão hoje em
dia, adquirida durante minha trajetória profissional no lançamento de 3 startups no Brasil (Samsung, PSA e
Jaguar Land Rover).
Inglês e francês fluentes devido à experiência internacional durante toda a minha carreira profissional (Coréia
do Sul, México, França e Reino Unido).
Contato: rosabarsi72@gmail.com

