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CURRICULUM VITÆ 

 

Gustavo de Freitas Soares 
 

Brasileiro, nascido em 09 de junho de 1972, 45 anos, Casado 
R Dr. Antônio Braga Monteiro, 82 - Centro – CEP: 28640-000 – Carmo - RJ 

Telefone: (22) 2537-1466 / (22) 981119-7310 

E-mail: gufsoares@gmail.com 

 
 

OBJETIVO: 

 

Atuar na área de SSTMA e Energia, garantindo o crescimento sustentável dos negócios alinhado com os 
objetivos da organização. 
 

QUALIFICAÇÕES: 

 
Engenheiro Eletricista, Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gerenciamento em 

Projetos, profissional com mais de 12 anos de experiência nas Áreas de Segurança, Saúde, Meio Ambiente, 
Qualidade Serviço Social e na implantação de sistemas de gestão. 

Carreira desenvolvida nas empresas de pesquisas, coordenação e controle da operação da geração, 
transmissão e distribuição de energia e nas indústrias da Construção Civil Pesada e Petroquímica. 
Sou dinâmico, com experiência na gestão de equipes multidisciplinares, projetos e programas, sempre 

com foco no planejamento dos empreendimentos, no cumprimento do custo,  prazos e qualidade, no 
atendimento à legislação aplicável, aos itens contratuais e sistemas corporativos, bem como nos requisitos 

da OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001. 
Habilidade para contato com órgãos públicos, setores privados, clientes externos e inte rnos, 
gerenciamento de conflitos, análise crítica de performances, análise e gestão de riscos visando eliminar a 

ocorrência de eventos não programados. 
Experiência internacional, que me proporcionou grande desenvolvimento, profissional e pessoal, 
trabalhando e convivendo em ambientes multiétnicos/multiculturais.  

Sólidos conhecimentos de Informática: Windows/Office, AutoCAD e Softwares de Gestão.  
Disponibilidade para viagens e atuação em todo o Brasil e exterior.  

 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 
 MBA em Gerenciamento de Projetos  

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

Conclusão: 2014. 
 

 Pós Graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho 
UFF – Universidade Federal Fluminense 
Conclusão 2003.  

 
 Bacharelado em Engenharia Elétrica 

(Ênfase em Eletrônica e Sistema de Potencia).  

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 
Conclusão: 2001. 
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IDIOMAS (Nível de Fluência): 
 

IDIOMA NÍVEL DE CONVERSAÇÃO NÍVEL DE LEITURA NÍVEL DE ESCRITA 

Inglês Básico Intermediário Básico 

Espanhol Fluente Fluente Intermediário 

 
 

INFORMÁTICA (Nível de Conhecimento): 
 

Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) – Nível Avançado 

Windows (todos) – Nível Avançado  
Auto CAD – Nível Intermediário 
MS Project – Nível Intermediário 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
  

 ODEBRECHT Engenharia & Construção Internacional 

Gerente de SUSTENTABILIDADE 
02/2006 – 05/2017 

 

 Responsável pela Elaboração, Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Integrada 
Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente com as certificações ISO 9.001, ISO 

14001, OHSAS 18.001. 

 Participação efetiva de QSSMA, nas concorrências dos negócios da empresa, junto aos 
departamentos de Engenharia, Comercial e de Planejamento.  

 Elaboração de Reporte dos resultados obtidos, junto às equipes das obras e lideranças corporativas.  

 Assegurar o relacionamento e interface junto aos stakeholders, atuando preventivamente, na 

identificação e mitigação de problemas junto às mesmas.  

 Gerenciar de forma integrada com áreas de interface e stakeholders (inclusive comunidades) 
envolvidos para o atendimento das premissas amb ientais e de QSS, garantindo, prazo, custo, 

qualidade e responsabilidade social. 

 Zelar pelo cumprimento de todas as condicionantes ambientais, para as licenças obtidas, mensais e 

anuais. 

 Coordenação do SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina d o Trabalho). 

 Planejamento orçamentário executivo dos custos indiretos do setor, conforme o planejamento da obra.  

 Elaboração, implantação e manutenção dos documentos base PCMAT, PPRA, LTCAT, Laudos de 
Insalubridade e Periculosidade. 

 Elaboração dos indicadores reativos e proativos da área de SSTMA.  

 Adequação e enquadramento ao cenário da obra dos documentos legais de controle obrigatório 

segundo a CLT, as Normas Regulamentadoras do MTE, Instruções Normativas do INSS e o e -
SOCIAL 

 Elaboração de programas de treinamento geral e específico concernente as áreas de QSSMA. 

 
Destaques: 

 

 Implantação do Programa Maquinaria Salvando Vidas. 

 Implantação do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Técnico em Saúde e Segurança do 
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Trabalho. 

 Acompanhamento da desminagem nas áreas de influencia do empreendimento ao redor da barragem 
de Cambambe. 

 Licenciamento para a construção e instalação de paiol de explosivos com autorização de compra, 
transporte e manipulação de explosivos para extração de inertes.  

 

- Construção da Rodovia Ruta del Sol (Colombia) 
Gerente Saúde e Segurança do Trabalho. 

06/2015 a 05/2017 
 
- Empreendimento Imobiliário Jardins Mangueiral (Brasília – DF) 

- Construção dos Condomínios Imobiliários Essence, Vent e Wind (Barra da Tijuca – RJ). 
Gerente de Sustentabilidade 
07/2010 a 03/2015. 

 
- Construção da UHE Cambambe (Angola) 
Gerente Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.  

10/2008 a 06/2010. 
 

- Projetos Saneamento Básico (Rio das Ostras - RJ) 
Gerente Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. 
02/2006 a 07/2007. 

 
 WEATHERFORD Indústria e Comércio LTDA.    
Engenheiro de QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). 

07/2007 – 10/2008 
 

 Instituir a Padronização, regularização e atualização dos documentos base (PPRA, PCMSO, LTCAT, 

Laudos de Enquadramento de Insalubridade e Periculosidade), para a correta emissão de PPP’s dos 
integrantes ativos e inativos das bases de Escritórios (Rio de Janeiro – RJ, Natal – RN e Aracaju – 

SE), Operações/Serviços (Macaé – RJ, Vitória – ES, Simões Filho – BA, Natal – RN e Mossoró – RN), 
Fabricas (São Leopoldo – RS, Caxias do Sul – RS e Belford Roxo – RJ) e Serviços de Laboratório 
(Xerém – RJ). 

 Prestação de suporte técnico aos Coordenadores de QHSE de cada unidade relativo às atividades e 
aos requisitos contratuais e legais permitindo um alto Standard de prevenção e monitoramento nas 
áreas de HSE. 

 Inspeção das instalações e equipamentos da empresa, observando as condições de trabalho para 
determinar aspectos e os fatores e riscos passiveis de acidentes.  

 Participação na elaboração das APR/JSA (Analise Preliminar de Risco) identificando os riscos das 
operações que são realizadas na empresa. 

 Acompanhamento dos planos de ação referentes às auditorias de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente. 

 Assessoramento das mudanças e tendências na elaboração de p rojetos de obras, instalações e 

equipamentos no que diz respeito a seus sistemas de segurança.  

 Garantir o cumprimento dos requisitos do cliente e da legislação aplicável referente à saúde segurança 

ocupacional e meio ambiente. 

 Gestão de aquisição, importação, armazenamento e transporte de fontes radioativas. 

 Ministrar treinamentos de HSE para todos os empregados da Weatherford - Brasil. 
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 ALPHATEC Engenharia & Inspeção S/A. 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
02/2005 – 02/2006 

 

 Responsável por gerenciar e coordenar a equipe do SESMT  

 Elaboração, implantação, manutenção e gerenciamento dos documentos base Programas de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – 
LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade. 

 Coordenação do setor de Meio Ambiente, membro da comissão para implementação de normas e 
procedimentos para obtenção da LO e da Certificação da ISO 14000.  

 Implementação da sistemática da analise criteriosa dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, 

com determinação das causas desses acidentes e elaboração das recomendações técnicas de 
segurança. 

 Gestão de aquisição, importação, armazenamento e transporte de fontes radioativas. 
 

 EDCONTROL – Sistema De Instrumentação Industrial LTDA  

Gerente de Contrato 

01/2004 – 02/2005 

 

 Responsável técnico pela empresa na área de elétrica 

 Gerenciamento e planejamento das equipes técnicas de manutenções industriais, elétrico predial, 

elétrico industrial, eletromecânico, instrumentação industrial , eletrônica Industrial e prédios com 
funcionamento crítico (CPDS) das bases terrestre da Petrobras na Bacia de Campos. Coordenação de 
várias paradas programadas para intervenções técnicas programadas em algumas bases terrestres da 

Petrobras, tais como: Base de Imbetiba, Parque dos Tubos, Terminal de Cabiúnas, Severina, 
Caledônia. 

 Execução de diversas manutenções corretivas em subestações e centro de distribuição elétrica. 

 Suporte técnico as diversas obras de expansão. 

 Estruturação e a adequação das equipes de coordenação e de produção, buscando a melhoria 

continua do contrato no conceito BAD (Boletim de Avaliação e Desempenho).  

 Conhecimentos dos sistemas Rast e SAP R3 da Petrobras, para gerenciamento das manutenções 

preventivas, preditivas e corretivas. 

 Transformando o acompanhamento do registro de ocorrências da obra, de uma atividade burocrática, 
em um processo contínuo de melhoria dos Resultados.  

 Identificando, avaliando e tratando riscos e fatos que poderiam afetar negativamente e positivamente o 
resultado da obra. 

 Auxiliando na abordagem e implementação de um processo contínuo de registro para preservação dos 
direitos perante a Petrobras. 

 Identificando possíveis fatos sistêmicos que poderiam impactar o equilíbrio econômico financeiro do 

contrato, e a elaboração de Clains. 

 Análise e respostas em RDO’s. 

 
 CEPEL – Centro De Pesquisas De Energia Elétrica. 
Pesquisador 

11/2001 – 12/2003 
 

 Trabalhos realizados na área da Qualidade de Energia Elétrica.  

 Estudos realizados para diversas empresas de distribuição e transmissão Energia Elétrica e 
consumidores que apresentam processos contínuos e automatizados.  

 Determinação das causas de distúrbios que afetam a qualidade de energia elétrica (Curto circuitos, 
Interrupções, Sobretensões e subtensões, Harmônicos, Flicker, Desequilíbrios, Variações de  
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Freqüência e Oscilações de Tensão). 
 

 ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S. A. 

Engenheiro I 
01/2001- 11/2001 

 

 Planejamento da Operação do Sistema Elétrico Brasileiro na ELETROBRAS 

 Planejamento da expansão da geração elétrica de longo prazo, como e ngenheiro do Departamento de 

Planejamento do sistema elétrico brasileiro; 

 Planejamento da expansão da rede de transmissão, envolvendo aspectos desde a escolha dos 
equipamentos e a cronologia dos reforços até a especificação de suas principais característic as, 

buscando o melhor condicionamento tecnológico, econômico e ambiental das soluções adotadas.  

 Estudos de Sistemas Elétricos por meio dos softwares (ANATEM, ANAFAS, ANAREDE, FLUPOT, e 

FPOT-OP,). 
 

 CERJ / AMPLA – Companhia de Eletricidade do Rio De Janeiro 

Estagiário de Eng.ª Elétrica 
07/1999 – 12/2000 

 

 Responsável pela coordenação de Obras da Região Serrana, avaliação técnica execução dos projetos 
de investimento de rede de distribuição de energia elétrica nos Municípios de Petrópolis, Areal, São 

José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Sumidouro. 

 Coordenação da elaboração e construção dos projetos de redes de distribuição de energia elétrica em 
média e baixa tensão, avaliação e aprovação dos Projetos de Subestações de Particulares, Medições 

Agrupadas e ampliação de rede de distribuição rural na Regional Serrana, sob concessão da Ampla.  

 Instalação, automatização de religadores na rede de distribuição da Ampla na Regional Serrana do 

estado do Rio de Janeiro, resultando numa diminuição dos indicadores DEC e FEC e 
consequentemente na diminuição do valor pago pela distribuidora com multas e compensações 
financeiras (DIC,FIC e DMIC). 

 Estudos estatísticos de melhoria operacional no centro de operação da distribuição (COD) da AMPLA 
na Regional Serrana – RJ. 

 
 

CURSOS COMPLEMENTARES: 

 
 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC 

 Curso de Sistema de Gestão Integrada de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, nas normas ISO 

9001/2015, ISO 14001/2015 e OSHAS 18001/2007. 
 

 IEEE – Seção MG/UFJF. 

 Seminário em Eficiência Energética 

 Curso: Energia Inteligente em Prédios Públicos e Iluminação Eficiente  

 
 SENAI - JF.  

 Curso de Introdução a Programação de PLC - Comandos Lógicos Programáveis 

 Curso de Comandos Elétricos 

 
 ICON Tecnologia / RAYTEK do Brasil 

 Certificado de Operador Nível A (Ttermovisores ThermoView TI30 e Radiômetros da série MX) 


