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NOME: Márcio Bittar Moreira   

CARGO: Coordenador de Operações Portuárias 

E-MAIL INSTITUCIONAL: marcio.bittar@docasdoceare.com.br 

TELEFONE INSTITUCIONAL: (98)99181-0313 

 

FORMAÇÃO 

Pós-Graduação em Logística– Concluído em 2008. Johnson & Wales University of Rhode Island-Estados Unidos  

Graduação em Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior– Concluído em 2006. Johnson & Wales University of Rhode Island-

Estados Unidos 

 

 

EXPERIÊNCIAS 

Ceará Express Logística Integrada Eireli. Gerente Operacional Maio – 2020 – Maio - 2021 Atividades: Responsável pela Gestão Comercial, Financeira, 

Operacional e ADM das filiais sob minha Gestão com foco em expansão e resultados. Análise de Rentabilidade, Produtividade e Liquidez de toda a 

carteira de clientes; Previsão, Elaboração e Aplicação do Plano de Vendas. Definição e distribuição de metas e cronogramas para os colaboradores 

envolvidos, assegurando o cumprimento dos objetivos e metas de vendas estabelecidas; Responsável pela elaboração de relatórios gerenciais e 

análise de indicadores para tomada de decisões; Gestão comportamental e desenvolvimento dos Executivos, promovendo o trabalho em equipe e 

sistematizar rotinas, fluxos, processos e ações das funções da área comercial, operacional e ADM; Atendimento e negociação direta com maiores e 

potenciais clientes, visão sistêmica, comercial e relacionamento com o mercado no ramo de transportes; Perfil hands on de liderança, assertivo, 

dinâmico, pró-ativo e determinado. Gerenciamento de processos operacionais corporativo, identificando melhorias ou fatores causadores de falhas, 

desperdícios, propondo e tomando providencias para as correções necessárias, visando contribuir para a redução de custos e atendimento aos 

Clientes; Identificar e propor novos processos para agilizar as atividades operacionais de movimentação da carga, transferência e entregas; Dar 

suporte para todos os assuntos pertinentes à área, comercial, ADM e operacional; Gerenciamento de despesas operacionais da filial, agregados e 

parceiros, conforme parâmetros da Diretoria.  

EMAP – ITAQUI Port Authority - Empresa Maranhense de Adm. Portuária Março 2014 – Janeiro 2019 (4 anos e 11 meses) Gestor de Planejamento 

Logístico Atividades: • Gerenciamento dos processos de Planejamento, Controle, Fiscalização e Execução das Operações Portuárias, otimização da 

Infraestrutura Operacional, interação com as Autoridades Aduaneiras, Portuárias e demais Intervenientes a fim de garantir a aderência dos 

procedimentos requeridos. • Desenvolvimento de estratégias operacionais e gerenciamento de recursos financeiros de projetos em andamento e 

futuros, conforme política da organização. • Manter constante interação com os representantes de classes da Comunidade Portuária, para 

desenvolvimento do interesse comum do Porto do Itaqui. • Responsável por prestar informações nos sistemas da Receita Federal e de órgãos 

intervenientes. • Elaboração de planilha de fechamento de movimentação e armazenagem de cargas. • Coordenar relacionamentos com clientes, 

embarcadores, terceiros e fornecedores. • Participação em reuniões periódicas para melhoria contínua dos resultados. Gestor de Operação 

Atividades: • Gestão da fiscalização das Operações Portuárias da movimentação de cargas no Porto do Itaqui em São Luis, Maranhão. • Atuação na 

gestão e controle da entrada, armazenagem e saída das cargas, controle das pesagens de cargas nas balanças rodoviárias, além de total 

monitoramento das operações de embarque e desembarque, ova e desova, carregamento e descarga, entrada e saída de mercadoria. • Garantir a 

segurança dos colaboradores das áreas, treinando e orientando o time quanto aos principais aspectos, normas e regras da empresa.  

FH Bertling Gestor Operacional Setembro 2012 – Outubro 2013 (1 ano e 2 meses) Atividades: • Responsável pelo planejamento das operações de 

transporte, após a liberação da carga (DTA/RTM), além do acompanhamento de todas as atividades administrativas da equipe operacional, para 

assegurar as demandas dos clientes. • Monitoramento de relatórios pós-operação para os clientes, onde informações detalhadas sobre a operação 

podem ser fornecidas, incluindo o desempenho de carga / descarga, toneladas entregues, saldos etc. • Acompanhamento e avaliação da equipe com 

feedback e treinamento. • Manter contato com a Autoridade Portuária local, para negociar e facilitar as operações que garantam uma boa relação. • 

Apoiar o departamento de Vendas para o desenvolvimento de novos negócios. • Análise de risco para todas as atividades realizadas pela equipe de 

operações.  

APM Terminals - Maersk Chefe de Estação Portuária Abril 2010 – Setembro 2012 (2 anos e 6 meses) Atividades: • Responsavél pelo resultado e 

gerenciar as áreas operações, manutenção, armazém e comercial da organização, bem como, assessorar a área de recursos humanos (de toda equipe 

responsável), desenvolvimento de colaboradores. Estabelecer objetivos e metas a serem alcançados, motivando a ação conjunta da equipe. Orientar 

as ações estratégicas de manutenção e desenvolvimento do quadro de pessoal. Traçar a estratégia, planejar, organizar, controlar todo o operacional 

da empresa. Planejar, analisar e atualizar as informações. Acompanhar o mercado e suas melhores práticas. Elaborar e apresentar o resultado e os 

relatórios gerenciais. Avaliar e aperfeiçoar continuamente o processo, gerencia os bens, as metas, os custos, os índices e as produções. Planejamento 

e coordenação da operação portuária à bordo e em terra, buscando a otimização dos recursos disponíveis e a melhoria contínua dos processos; • 

Coordenação das equipes de trabalho ( supervisores, assistentes, conferentes e trabalhadores avulsos em geral ), visando a realização das rotinas 

operacionais, assegurando o atingimento dos resultados estabelecidos, avaliando o desempenho, orientando na realização do trabalho e promovendo 

o melhor clima organizacional; • Coordenação e controle de equipamentos; • Análise Critica pré e pós-operacional; • Elaboração de SOF's, Mate's 

Receipt, Cargo Plan, etc; • Elaboração e envio de relatórios operacionais aos clientes; • Requisição de mão-de-obra ( OGMO ); • Rotinas Siscomex 

Carga; • Controle de orçamento, conferência de faturamento, apuração dos custos e estimativas de despesas operacionais; • Coordenação dos 

pagamentos aos TPAs e respectivos encargos sociais e trabalhistas; 

 Hanjin Shipping Gestor Logístico Abril 2009 – Abril 2010 (1 ano) Atividades: • Responsável por verificar documentos de importação e preparar 

documentos de exportação, fazer reservas, rastrear desembaraço aduaneiro, preparar e manter controles atuais da área, gerenciar arquivos dos 

processos de importação, exportação e fazer preços de transporte.  

Libra Terminais Terminal 37 Coordenador de Operações Dezembro 2008 – Abril 2009 (5 meses) Atividades: • Responsável pela liberação do navio 

junto às autoridades para operação no porto, além do acompanhamento e programação a atracação dos navios junto ao comandante.  • Atuação na 

coordenação de equipe de Analistas de Importação com ênfase na distribuição das atividades entre os mesmos e no efetivo cumprimento das rotinas 

estabelecidas. • Elaboração de relatório de ações diárias, e elaboração e emissão de relatórios de desempenho. • Leitura de p lano de embarque 



 

desembarque (bay-plan) de contêineres. • Conhecimento sobre emissão de documentos(LI, DI, documentos de embarque, MAWB, HAWB, MBL, HBL, 

Proformae Invoice). • Contratações de serviços de práticos rebocadores e seus devidos pagamentos.  

Dave’s Marketplace – EUA Logistics Manager Setembro 2000 – Setembro 2008 (8 anos 1 mês) Atividades: • Responsável pelo planejamento logístico 

de uma cadeia de 48 lojas de departamento com estoque, materiais e consumos (VAREJO). • Realizar interface com demais áreas da empresa para 

estabelecer planos de ação com o objetivo de atender as necessidades dos clientes e definir estratégias visando alinhar as demandas comerciais. • 

Participação em reuniões gerenciais de planejamentos estratégicos para a redução de custos, cumprimento de metas e resultados. • Identificar 

processos que possam ser aprimorados ou automatizados para aumentar a produção e otimizar os recursos humanos e materiais. 

 

 

OUTROS 

Cursos Complementares • Fiel Depositário– Flexcomex • Legislação Aduaneira Portuária– Flexcomex. • DUIMP e DUE– Flexcomex. • Ship-planner-

ICOD: A Ship Load-Planning System- American Society of Naval Engineers. • National Security, Natural Disasters, Logistics & Transportation 

UniversityofRhode Island. • Logística – CEPED – EAD. • Gestão Ambiental – CEPED – EAD. Idiomas • Inglês Fluente - CCRI University of Rhode Island-

Estados Unidos. • Espanhol Básico - CCRI University of Rhode Island-Estados Unidos. 

Principais Resultados 

Obtive melhor índice já alcançado pela unidade em: atuação como fiel depositário; Gestão e controle da entrada, armazenagem e saída das cargas; 

Controle das pesagens de cargas nas balanças rodoviárias; Elaboração de planilha de fechamento de movimentação e armazenagem de cargas; 100 % 

da equipe teinada em execução e controle das atividades sob planejamento operacional; Ganho de produtividade nas operações portuárias; Redução 

de custo operacional após monitoramento de relatórios pós-operação para os clientes, onde informações detalhadas sobre a operação podem ser 

fornecidas, incluindo o desempenho de carga / descarga, toneladas entregues, saldos entre outros. Alcançada meta em elaborações de 

procedimentos; Checklists, participação das definições e participação dos processos para atendimentos as rotinas de qualidade para manutenção da 

ISO 9001; Aplicação de ferramentas como Kaizen, implementado melhorias diariamente para o aumento de produtividade e redução de custo, sejam 

elas na gestão da empresa ou nos colaboradores e gestores; Mapeamento de fluxo; cadeias de ajuda Programa 8S Business Score Card– BSC 

Implatação do projeto de reuniões pré operacional, onde me destaquei na coordenação dos fluxo de planejamento operacionais, primando pelas 

perfeitas condições de uso dos equipamentos portuários; Fiscalização dos processos operacionais , tratando os desvios; 


