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Resumo

Atualmente exerço a função de Gestor Empresarial através de minha empresa MMPretel Consultores

 Associados, que tem como foco: planejamento estratégico, aumento da eficiência produtiva, aumento de

 receita, redução de custos, aumento da visibilidade da empresa, remodelagem dos processos de negócios,

 capacitação aos Colaboradores sobre novos processos e gestão do conhecimento. MInhas especializações:

 Gestão Empresarial, Modelagem de Processos de Negócio, Gestão de Projetos e Gestão da Qualidade, com

 experiência há mais de 26 anos  e em diversos segmentos de mercado (Generalista): Tecnologia (Supero

 Tecnologia), Instituições e ONG's (Mangue Vivo), Construção Civil (Grupo Pão de Açúcar, Softplan/

SAJ), Justiça (Softplan/Sienge), Saúde (Unimed, Intermédica, Medial Saúde, Hospitais, Clínicas e Recursos

 Próprios); Seguros (Porto Seguro); Previdência Privada (Bradesco Vida e Previdência); Varejo (Grupo Pão de

 Açúcar); Bancos (Grupo Itaú-Unibanco); Telecom (Claro); TI (Interchange) dentre outros. Meu principal foco

 de atuação está em obter ganhos/benefícios com trabalhos voltados à:

- Gestão Empresarial (Ganhos: redução de custo, aumento de rentabilidade, melhorias na eficiência produtiva e

 na qualidade dos serviços, gestão de indicadores de controles); 

- Gestão em Processos de Negócio (Ganhos: modelagem e reengenharia de processos de negócio e

 documentação de processos);

- Gestão em Projetos: Montagem do Escritório de Projetos; Gerenciamento do portfólio dos projetos e

 auditorias internas para controle de projetos, com ênfase na metodologia PMI;

- Auditorias da ISO-9000 (processos preparados para certificação da ISO-9000) e PBPQ-H;

Metodologias: PMI, BPMN, BSC. PDCA, Six Sigma, Scrum

Ferramentas: EPM, Aris Tools, Visio, Bizage, Work flow, Enterprise Architects (EA), MS Project

Experiência
Especialista em Gestão Empresarial  na   MMP Consultores Associados
June 2014  -  Present (2 years 10 months)

Atuando em projetos de Gestão Empresarial / Modelagem de Processos de Negócio, aderentes à eficiência

 operacional, promovendo ganhos com redução de custos, aumento de rentabilidade e produtividade,

 elaboração das documentações dos processos da empresa, adequação do quadro de funcionários conforme

 o necessário, melhorias na qualidade dos processos, apoio no planejamento estratégico, implantação de

 indicadores de controle (gerenciais e operacionais) com foco na gestão de metas.  Foco principal em 4 pilares

 de atuação: Planejamento Estratégico, Redução de Custos, Aumento de Receitas e Aumento de Visibilidade.
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Administrador Geral  na   CORIS Medicina Avançada
April 2015  -  December 2015  (9 months)

Exerço a função de Administrador Geral da Clínica CORIS Medicina Avançada, com abrangência

 Administrativa, Financeira, Comercial e Operacional. Esta Clínica está localizada no Complexo Hospitalar

 Baía Sul (Medical Center). Trata-se de uma Clínica altamente especializada em Procedimentos Médicos

 Vasculares, Endovasculares e Cardiológicos. Possui um Corpo Clínico altamente competente e referenciado

 e equipamentos de alta tecnologia internacional.  Foco principal em 4 pilares de atuação: Planejamento

 Estratégico, Redução de Custos, Aumento de Receitas e Aumento de Visibilidade.

Process Specialist  na   Softplan Systems
June 2010  -  June 2014  (4 years 1 month)

Especialista em Processos de Negócio – Implantação de Projetos de Gestão Empresarial (Softplan Sistemas e

 Planejamento)

Trabalhei nos últimos 4 anos na Softplan Consultoria de Sistemas, diretamente na segmentação da Justiça

 implantando uma estrutura de processos de negócio, alinhada à implantação do sistema no Cliente e

 também no segmento da Indústria da Construção, objetivando a melhoria dos processos  de negócio com a

 implantação do sistema ERP Sienge no Cliente. 

Atuando tb em projetos de Gestão Empresarial, aderentes  à eficiência operacional, promovendo ganhos

 com redução de custos, aumento de rentabilidade e produtividade, elaboração das documentações dos

 processos da empresa, adequação do quadro de funcionários conforme o necessário, melhorias na qualidade

 dos processos, apoio no planejamento estratégico, implantação de indicadores de controle (gerenciais e

 operacionais) com foco na gestão de metas.

Project Manager  na   Uptiva
November 2009  -  March 2010  (5 months)

Atuação em projeto na Fininvest e Hipercard em duas frentes de trabalho: Núcleo de Atendimento  ao Cliente

 (NACs) e Central de Atendimento (Linha de Frente e CAL), objetivando a reestruturação dos processos

 gerenciais e operacionais dos Cartões Fininvest e Hipercard, para a migração ao Cartão Itaú-Card, focando

 “As Is”, Recomendações (com estudos de complexidade x impacto x riscos operacionais), “To Be” e Plano

 de Ações para as implantações (a curto, médio e longo prazo), com aderência em governança de processos e

 geração de indicadores de controles e SLA’s;

Atuação na função de PMO, controlando todos os projetos da área de Processos e indicadores;

Project Manager  na   Consulting Controlbanc
March 2006  -  November 2009  (3 years 9 months)

# Gerente de Projetos– Projeto de Reestruturação de Processos em Contas Médicas e Readequação do

 Sistema SAP (INTERMÉDICA)

# Gerente de Projetos– Projeto de Reestruturação de Processos (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA)
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# Gerente de Projetos– Gestão na Implantação de Lojas, Gestão de Redução de Custos de lojas e Assessoria

 Financeira (Grupo Pão de Açúcar)

# Coordenador de Projetos– Projeto de Reestruturação de Processos (UNIBANCO)

Consultor de Processos Sênior  na   Astra Zeneca
January 2006  -  April 2006  (4 months)

Atuação em Projeto Financeiro (remodelagem de processos de pagamentos de despesas de colaboradores nas

 áreas de Marketing e de Força de Vendas), focando:

# Otimização e agilização nos processos operacionais e sistêmicos;

# Implementação de controles de evidências nos processos aderentes à Lei Sarbannes-Oxley;

# Definição de papéis e responsabilidades e análise de people forecast.

Projeto SOX - Lei Sarbanes-Oxley  na   Claro Telecom
May 2005  -  December 2005  (8 months)

Atuação no Projeto SOX (Lei Sarbannes-Oxley) com aderência de Processos, visando adequar as empresas

 do Grupo Claro às exigências introduzidas pela Lei. Em sumo, realizar a adequação de processos críticos da

 empresa aos requerimentos da Lei SOX, incluindo mapeamento de riscos e  controle para mitigação do risco,

 identificação de indicadores de controle dos processos operacionais, financeiros e contábeis, com utilização

 da ferramenta Aris Tool Set.

Gerente de Projetos  na   Interchange
December 2004  -  May 2005  (6 months)

Gerenciamento de projeto de mapeamento e redesenho de processos no segmento TI,  

com estudo nas transações eletrônicas (EDI), focando eficiência operacional, monitoramento para  

processos de operação, suporte e monitoração nas áreas de Messaging Monitoração e Suporte  

(Aplicativos), Rede, Correspondente Bancário (Corban) e Operação Pague & Pronto.

Consultor de Processos Sênior  na   Medial Saúde
March 2004  -  November 2004  (9 months)

Atuação no desenvolvimento de Projetos focados na Modelagem e no Redesenho de Processos da Rede

 Própria da Medial Saúde (Rede Alvorada), compreendendo 3 Hospitais e 11 Centros Médicos, objetivando:

 reestruturação e padronização de seus processos, agilidade na performance técnica e operacional das

 atividades, confiabilidade e segurança nas informações geradas (visão sistêmica), apuração e redução de

 custos, aumento da rentabilidade e da qualidade assistencial e operacional prestada ao paciente, culminando

 com implantação da Auto-Gestão da Unidade.

Consultor de Processos Sênior  na   Seguradora Porto Seguro
October 2001  -  March 2004  (2 years 6 months)

Desenvolvimento de Projetos com atuação em redesenho de processos, com foco no resultado ao Cliente,

 no negócio da Empresa, na visão sistêmica corporativa. Demais trabalhos: implementação de indicadores
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 de controle (Gerenciais e Operacionais); modelagem de processos voltados ao Custeio ABC e melhoria na

 qualidade do atendimento prestado.

Consultor de Processos de Gestão na Área da Saúde  na   Unimed de São Paulo
October 1998  -  September 2001  (3 years)

Atuação em reestruturações de processos da Operadora de Planos de Saúde e em seus Recursos de

 Atendimento ao Usuário. Elaboração e normatização de processos operacionais, administrativos,

 assistenciais e organizacionais, visando à construção do Hospital Unimed.

Experiência com trabalhos voluntários
Voluntário  na   Instituição de Caridade e Apoio ao Desamparado-ICAD- Estr. Int. Antonio Damasco,
679 Ratones Floripa
January 2013  -  Present

Auxílio em melhorias na Instituição em geral e doações em itens de consumo

Projetos
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
novembro de 1998 até novembro de 1999

Members:Mauricio Pretel, Augusto Oliveira

1 - Consultor no Depto de Desenvolvimento Organizacional

2 - Desenvolvimento de sistema para estatística de Postos de Atendimento

3 - Implantação e treinamento 

Idiomas
Inglês (Professional working proficiency)
Espanhol (Professional working proficiency)

Competências e especialidades
PMI (Project Management Institute)
Business Process
Management Consulting
Gestão de projetos
Visio
Certified Project Manager
Processos empresariais
PMO set-up
Scrum
Consultoria de gestão
Agile Project Management
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Telecommunications
Aris Tools (fluxogramação)
BPMN
Auditoria interna
Auditoria da qualidade
Ciclo PDCA
Custos ABC
Escritório de Projetos
Workflow
Planejamento empresarial
Sistemas operacionais
Microsoft Visio
Microsoft Project
Project Management
Telecomunicações
Planejamento estratégico
Estratégia empresarial
PMO (Escritório de projetos)
PMO
Business Strategy
Strategic Planning

Formação acadêmica
Universidade de Mogi das Cruzes
Engenharia Elétrica, 1979 - 1984

Universidade de Mogi das Cruzes
Bacharelado em Engenharia, Engenharia Elétrica, 1979 - 1984

Publicações
O momento exato de se dizer "não"; Visão de Negócios: você precisa ter isso; Gestão do Conhecimento;
Ferramenta de Capacitação e sua importância; Um bom conceito em administrar...
   2016

Authors: Mauricio Pretel
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1 pessoa recomendou Mauricio

"O Maurício é aquele tipo de profissional que nos primeiros dias deixa você apreensivo, pois a sua

simples presença na empresa já é sinal de mudanças. Aí você ouve seu discurso, muito bem defendido, e

simplesmente compra a idéia dele, pois percebe que esse cara realmente sabe do que está falando. Tive o

prazer de trabalhar com ele na mesma equipe, e de participar de algumas apresentações para pré-clientes.

E como se não bastasse, é daqueles colegas de trabalho que se tornam memoráveis a ponto de poderem ser

chamados de amigo!"

— Juliano Ferreira, trabalhou diretamente com Mauricio

Entre em contato diretamente com Mauricio no LinkedIn


