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Engenheiro Industrial e Químico 
 
Especialidades: Química, Industrial, Farmacêutico, Aeroespacial 
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PERFIL 
 
Luis Rodolfo é um profissional de gerenciamento de projetos altamente experiente, com mais de 25 anos de 
experiência em gerenciamento de contratos para o desenvolvimento de grandes projetos.  
 
Participou ativamente dos estudos e engenharia executiva de projetos de investimento em áreas industriais, 
garantindo variáveis técnicas como prazo / cronograma, custo, segurança e padrões ambientais baseados no Guia 
PMBOK.  
 
O extenso conhecimento de Luis sobre os métodos e modelos desenvolvidos e aplicados pelas partes interessadas 
para organizar, gerenciar e controlar os recursos técnicos necessários para executar seus projetos em relação aos 
objetivos de negócios fornece lastro para a avaliação de cenários conflitantes de projetos desde um ponto de vista 
claro e realista.  
 
Atuou em grandes projetos "Greenfield" e "Brownfield", desenvolveu e implementou programas de gerenciamento 
de custos e projetos para assegurar o cronograma e o orçamento dos segmentos comercial e industrial, nos setores  
papel e celulose, produtos farmacêuticos, químicos, mineração e logística.  
 
Com operações diversificadas em construção, projeto e indústrias, sua experiência abrange todos os aspectos, desde 
engenharia básica até engenharia executiva, inclusive como gerente de projetos complexos.  
 
Luis tem trabalhado de perto com a gestão de unidades industriais para garantir o cumprimento dos padrões de 
segurança e saúde ocupacional, e para garantir atividades de licenciamento e regulação com órgãos governamentais 
(órgãos ambientais).  
 
Dirigiu e supervisionou os manuais de desenvolvimento de operações para assegurar a transição das fases de 
planejamento e construção do projeto para as fases de partida e operação.  
 
Com experiências práticas e teóricas, sua vida profissional inclui conhecimentos nos níveis estratégico, tático e 
operacional dos processos técnicos e administrativos envolvidos nas rotinas de fornecedores e clientes. 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
33 Projetos  
30 anos de experiência: desde 1989  
 

 




