
Rodrigo Hosken de Sá Carvalho 

Brasileiro,  44 anos – Casado – 03 filhos    

e-mail: rodrigohosken76@hotmail.com   

Salvador/BA  

Apresentação:  

Sou movido a desafios, portanto, fazer parte da Fundação Cultural Palmares é uma grande oportunidade. Oportunidade 

de ajudar na busca pela ressignicação dos seus valores, perdidos ao longo das últimas duas décadas. Pretendo aplicar 

o conhecimento adquirido em ambientes corporativos de multinacionais, onde atuei por quase 2 décadas, utilizando 

técnicas de compliance de alta gestão, adaptáveis às rotinas e regimento interno, buscando melhorar e padronizar ações 

administrativas eficazes para melhor aproveitamento das capacidades de cada servidor e colaboradores. Atuarei de 

forma colaborativa com as outras Diretorias e Coordenações, propondo soluções e ajustes visando mapeamento de 

métodos e processos. Atuarei de forma vigorosa no combate ao racismo, na busca da promoção da igualdade, na 

valorização e promoção da cultura negra, para que os direitos e garantias individuais e coletivas possam ser plenamente 

usufruidos. Tenho como grande desafio, lutar pelo reconhecimento e respeito à pluralidade cultural relacionada ao negro, 

sem transformar sua imagem ou cor de pele em vitimismo social. Acredito no fundamental papel integrador que a 

Fundação Palmares desempenha na sociedade e que vitimizar o negro é uma das piores formas de preconceito. Através 

de melhor aproveitamento da estrutura disponível, integraremos as áreas finalísticas auxiliando no desenvolvimento de 

projeto, desde seus estudos iniciais. 

Perfil: 

 Ativista de Direita – Conservador 
 Pensamento e forma de ver o País alinhado aos interesses do Presidente da República. 

 Boa capacidade de oratória e multiplicador de Tecnicas de relacionamento humano em ambiente corporativo. 
 Bom relacionamento politico, flutuando bem dentro de Prefeituras, Estados e Gov Federal.  

 Capacidade na condução e Gestão de Pessoas e Processos 

 Capacidade de avaliação individual e coletiva e do diagnóstico de maturidade de gestão interna. 
 Capacidade para gerenciamento de crises e condução de reuniões e temas complexos. 

 Faz parte de meu perfil, capacidade de aproximação na busca de parcerias dentro e fora do País. 
 

Conquistas Profissionais e Pessoais: 

 Gerenciamento de contratos por todo o Brasil com empresas dos segmentos de mineração, siderurgia, 

petroquímicas, serviços, energia e construção civil. 

 Abertura de mercado nos Estados de GO / PE / PB / SP / RJ / PR / MA / RN / PA / ES / BA / PI / CE. 

 Premiação por desenvolvimento de equipe de vendas que proporcionou aumento no faturamento em 35% no 

segmento de locação de máquinas e equipamentos, focando esforços para um acompanhamento de pós vendas; 

 Conquista do PDF – Subsidios importantes para melhoramento do desenvolvimento dos diversos setores de 

empresas como fornecedores Gerdau e VALE. 

 Gerenciamento de contratos consolidados de grande porte na VALE / Gerdau / Petrobras / CSN / Ferrous / MRS 

/ FIAT Automoveis / Magnesita / Usiminas / VALE FERT Uberaba / FCA / VLi / Anglo American Niobio / Anglo 

American Minerios / Invepar Via 0 40 / Constran-Convap / LOG Commercial Properties / Vallourec & Sumitomo 

do Brasil / Forship, cuidando da Gestão Humana, administrando Budget contratual e forte atuação nas áreas 

de Saude, Segurança, Meio ambiente e Qualidade, visando manter os indicadores exigidos pelos tomadores dos 

serviços. 

 Desenvolvimento de projetos especiais para ALCON / SITRAN / FIDENS ENGENHARIA ( maior canteior de obras 

em containers da America Latina ) / GRUPO ARG / AUTOPARK / Prefeitura de Duque de Caxias/RJ, Petrobras, 

VALE, Gerdau, CSN, Ferrous, etc. 

 

Experiência Profissional: 

 Grupo Duarte e Modulo Bloc – Engenharia de Contenção - Locação de Máquinas e Equipamentos – Demolições 
e Prestação de Serviços Ambientais – Gestor Comercial Nacional 

No Grupo Duarte, Gerenciei a carteira de grandes contas, junto a construtoras em atendimento urbano, mas 
também em sites avançados. Forte atuação na locação de máquinas pesadas junto aos grandes tomadores de 

serviços dos setores de energia, mineração, construção civil e prefeituras. Ainda pelo Grupo Duarte, forte 

atuação no segmento de demolição e gestão de resíduos da construção. Já pela Módulo Bloc, Gerencio a 
abertura de mercado, captação de novos clientes e negócios, além de ser o responsável, por organizar a 

estrutura da empresa em feiras, congressos e palestras para estudantes, empresas privadas, autarquias, 
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prefeituras e outros entes publicos. Atuante junto aos órgãos de licenciamento e controle, além de participar 

ativamente, quando solicitado, de plenárias na Camara de Deputados, rádios, lives em redes sociais e televisão. 

 
 

 Grupo JMT e Neutron Serviços -  Gerente Comercial; 

 
 TCPAV Engenharia – Gerente Comercial; 

 
 Central Locações – Gerente Comercial; 

 

 JR Higienização – Gerente Comercial; 
 

 Net Container – Gestor de Contratos / Gerente Comercial; 
 

 SDR – Gestor de contratos I / Gestor de Contratos II 

 
 Cont-Hidraulica – Gerente Administrativo 

 

 GRI – Gerenciamento de Residuos Industriais – Coordenador operacional de unidade. 
 

 Tervit – Coordenador de Saude Seg Ocupacional - Assessor executivo de diretoria. 

Formação acadêmica: 

 Gestao Pública – Universidade Católica de Brasilia/DF (em andamento) 
 Eng. de Produção pela Faculdade de Eng. de Minas Gerais (trancada) 

 Tec em Contabilidade pela Escola Estadual Professor Candido Gomes. 
 Tec em Segurança do Trabalho pelo Instituto Tecnológico Joseph Hein. 

Idiomas: 

 Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária, conversação intermediária. 

 Espanhol: leitura avançada, escrita intermediária, conversação intermediária. 
 Português: Lingua Mater: leitura avançada, escrita avançada, conversação avançada. 

Informações adicionais: 

 TOTVS 
 SAP 

 CRM/ERP, SISLOC 

 Pacote Office: Word, Excel, PPT, Internet, Outlook  
 IBPNL – Instituto Brasileiro de Programação Neurolingüística – Neurolingüística. 

 PDF – Programa de Desenvolvimento de Fornecedores – VALE – SEBRAE – MG 
 PDF – Programa de Desenvolvimento de Fornecedores – GERDAU – SEBRAE – MG 

 PDF – Prgrama de Desenvolvimento de Fornecedores – PETROBRAS – SEBRAE - MG 

 Cursos complementares SEBRAE / MG:  
 Oratória; 

 Administração de compras e controle de estoque; 
 Desenvolvimento  de líderes;  

 Desenvolvimento de habilidades gerenciais; 

 Planejamento  estratégico;  
 Sistema Integrado de Gestão; 

 Impretec. 

REFERÊNCIAS PESSOAIS: 

 

Helio Oliveira - Coronel Aviador  

 

Eliezer “Girão” – General Girão – Deputado Federal  

 

Dr. Emídio – Chefe Jurídico do Gabinete do Deputado General Girão  

 

Dr. Jarbas Cavalcanti – TCPAV – Diretor  

 

Alexandre Duarte – Grupo Duarte – Diretor  
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