Rafael de Azevedo Sá Rêgo
+55 (21) 99281-1670 / 2146-7562
rafaelsa1977@gmail.com / rafadagua@hotmail.com
41 anos, Brasileiro
Engenheiro Civil - PMP
Disponibilidade para viagens
OBJETIVO: Gerente de Obras, Gerente de Projetos e Novos Negócios
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES






Carreira desenvolvida no segmento da construção civil, com experiência no gerenciamento, liderança e
desenvolvimento de equipes, acompanhamento, planejamento e controle de obras, análise de
orçamentos e risco, elaboração de cronograma físico-financeiro e desenvolvimento de indicadores de
desempenho. Sempre buscando as metas estabelecidas em sinergia com as demais áreas de atuação.
Análise crítica e desenvolvimento de projetos e soluções de engenharia. Identificação, negociação e
fechamento de contratos com parceiros e clientes, construindo e ampliando relações de confiança.
Administração contratual com parceiros e clientes.
Ampla vivência no setor de construção civil e suas áreas de produção, engenharia e comercial.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
04/2017 a 01/2018







Responsável pela produção de um trecho da obra de infraestrutura, abrangendo drenagem, esgoto,
fundações, terraplenagem, pavimentação e urbanização da obra do BRT na Av. Brasil. Construção de um
terminal para receber os ônibus do BRT Transbrasil e BRT Transcarioca.
08/2014 a 04/2017 Construtora Norberto Odebrecht
Empreendimento: Fábrica de Escolas do Amanhã
Gerente Comercial e Engenharia
Gestão das áreas de Engenharia e Comercial do empreendimento Fábrica de Escolas do Amanhã, tendo
como cliente a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Projeto com o escopo para a construção de 28
escolas de último padrão, utilizando as tecnologias em pré-moldados de concreto e fechamentos em
painéis termo-acústicos e climatização dos ambientes.

07/2013 a 08/2014



Construtora Norberto Odebrecht
Empreendimento: Consórcio BRT Transbrasil
Coordenador da Produção

Construtora Norberto Odebrecht
Empreendimento: Estação Multimodal Maracanã
Gerente de Produção

Gestão da área de produção do empreendimento Estação Multimodal Maracanã. Construção de uma
estação de trem (Supervia) integrando com a estação do metrô Maracanã, tendo como cliente o Governo
do Estado do Rio de Janeiro.

10/2011 a 07/2013



Gestão da área de produção do empreendimento Entorno do Maracanã. Obra de infraestrutura,
terraplenagem, pavimentação e urbanização do entorno do Maracanã e área antiga do exército. Tendo
como cliente a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

01/2010 a 10/2011













Construtora Norberto Odebrecht
Empreendimento: Programa Pró-Moradia
Coordenador de Produção e Engenharia

Coordenador da produção e Engenharia do empreendimento Programa Pró-Moradia. Obra de
infraestrutura, drenagem, esgoto, terraplenagem, pavimentação e urbanização. Tendo como cliente a
Prefeitura de Nova Iguaçu.
Responsável pela produção de um trecho da obra de infraestrutura, buscando a maximização da
produtividade e das metas estabelecidas, sem prejudicar a segurança e a qualidade da obra.
Responsável pela engenharia e o planejamento da obra. Desenvolvimento de alternativas construtivas e
planejamento da obra, junto com os outros responsáveis pela produção, buscando alternativas para os
caminhos críticos, otimizando mão de obra e equipamentos.

01/2007 a 10/2008



Construtora Norberto Odebrecht
Empreendimento: Consórcio Saúde Gamboa – Porto Maravilha 1° fase
Coordenador Comercial e Planejamento

Coordenador Comercial e de Planejamento do empreendimento Consórcio Saúde Gamboa – Porto
Maravilha 1° fase. Obra de infraestrutura, drenagem, esgoto, terraplenagem, pavimentação e
urbanização. Tendo como cliente a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Responsável pela identificação, negociação e fechamento dos contratos com os parceiros, buscando as
melhores empresas, os melhores valores e serviços que atendessem as metas do empreendimento e as
necessidades das áreas da empresa. Elaboração de medições e administração contratual dos parceiros e
do cliente.
Responsável pelo planejamento da obra utilizando como ferramenta o MS Project. Elaboração do
planejamento da obra junto com a Produção e a Engenharia, buscando alternativas para os caminhos
críticos, otimizando mão de obra e equipamentos.

10/2008 a 01/2010



Construtora Norberto Odebrecht
Empreendimento: Entorno do Maracanã
Gerente de Produção

Construtora Norberto Odebrecht – Angola (África)
Empreendimento: FTD – Formação, Trabalho e Desenvolvimento
Coordenador de Produção

Coordenador da Produção do empreendimento FTD – Formação, Trabalho e Desenvolvimento em
ANGOLA - Luanda. Obra de infraestrutura e predial comercial. Tendo como cliente o governo angolano.
Responsável pela produção de obras de infraestrutura e predial para atender à demanda contratual de
3 prédios comerciais, uma faculdade, um hotel escola, e um posto de serviços. Além da obra, foram
entregues os empreendimentos aparelhados e comissionados.

01/2006 a 01/2007





Construtora Norberto Odebrecht
Empreendimento: Metro Cantagalo
Engenheiro Trainee na área de engenharia

Engenheiro Trainee na área de engenharia do empreendimento Metrô Cantagalo. Construção de uma
estação de metrô e suas vias. Tendo como cliente o Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Desenvolvimento de projetos e alternativas construtivas. Interface entre a obra e a engenharia.

2004 a 2005
01/2004
1999 a 2001
01/1999

1998
01/1998

SIG / W3 Empreendimentos, Prédio residencial
Estagiário de Engenharia Civil (Produção)
Consórcio Construtor Irapé, Usina Hidrelétrica de Irapé – Minas Gerais, MG
Estagiário de férias em Engenharia Civil (Produção)
Gafisa S.A, Centro Empresarial Barrashopping
Estagiário em Engenharia Civil (Produção)
Furnas Centrais Elétricas S.A, Centro Tecnológico de Apoio a Construção de
Empreendimentos Hidrelétricos – Goiânia, Estagiário de férias em Engenharia Civil
(Qualidade)
Escritório Técnico Costa Santos, Projetista em estrutura, Estagiário em Engenharia
Civil
Furnas Centrais Elétricas S.A, Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa – Goiás, Estagiário de
férias em Engenharia Civil (Produção)

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação em Engenharia Civil com ênfase em Meio Ambiente - concluída em 06/2005
Pontifica Universidade Católica do Rio de janeiro – PUC-RIO
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Project Management Professional (PMP) - PMI
Gerenciamento de Projetos PMBOK V.6 – RJPROJ
Planejamento e Controle Financeiro – CADEMP / FGV
Negociação – CADEMP / FGV
Perícias e Engenharia Legal – PUC-RIO
Pós Graduação/ MBA em Gestão Empresarial – Fundação Getúlio Vargas - FGV
Gerenciamento de Projetos utilizando o MS-Project – Compass International Knowledge Center
Exercendo a Liderança
Jovem Construtor
IDIOMAS
Inglês - Fluente
Espanhol - Básico
INFORMÁTICA
Conhecimento em Pacote Office e Internet.

