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Av São Paulo, 2361, aptº 1303 
Praia de Itapua  – Vila Velha - ES – Cep. 29101-512 
Tel.:  27 99791-7512  

Informações Pessoais 
Estado civil: casado 
Nacionalidade: Brasileiro 
Idade: 53 anos              -             Não fumante 

Áreas de atuação:  Gestão  -  Logística  –  Comércio exterior – Transporte 
                                 Armazenagem - Operação Portuária 
 

Resumo 
 

Pós-graduado em logíst ica e comercio internacional pela UVV – Centro Universitário de Vila 

Velha. Possui experiência de 28 anos na área de logíst ica de transportes nacional e 

internacional.  Idioma Inglês Intermediário. Atuou por vários anos como gestor em empresa 

Siderúrgica multinacional de grande porte,  desenvolvendo e gerindo os seus processos de 

importação, exportação e suas operações portuárias em vários portos nacionais e internacionais,  

principalmente na Europa, America Latina, EUA e Russia.  

Teve part icipação ativa em diversos programas coorporativos e em outros específicos de 

logíst ica (transporte rodoviário, ferroviário, marít imo, desembaraço aduaneiro, operações 

portuárias e gestão da logíst ica integrada) buscando o aumento da competit ividade das várias 

empresas pertencentes ao grupo multinacional no qual trabalhou, através da avaliação e análise 

dos processos e at ividades com foco na melhoria do atendimento aos clientes,  na otimização dos 

recursos e dos custos envolvidos. 

Trabalhou na definição da localização de centros de serviços e de distribuição de produtos 

siderúrugicos, visando apliar a penetração do grupo nos mercados do Golfo, México, Costa 

Oeste da América Larina e América do Norte.   

Desenvolveu e implantou logíst ica integrada com entrega dos produtos na porta do cliente (door 

to door) na Argentina, Uruguai,  nos EUA, Canadá, Russia e Europa (Itál ia,  França e Espanha).    

Foi membro efetivo do Conselho de logíst ica do Movimento Espiri to Santo em Ação em 

2003/05. 

Desde Janeiro/2016 atua como Superintendente Geral  no Porto de Vitória e Barra de Riacho na 

CODESA.  

 
 

Formação Acadêmica 
FAESA – Faculdade Espírito-Santense de Ensino Tecnológico 
Curso superior de tecnologia em adminstração  
Habilitação em comércio exterior 

UVV – Universidade de Vila Velha 
Pós Graduaçao em logistica e comércio exterior  
 



Experiências Profissionais  

Jan-2061 a Atual: CODESA – Cia Docas do Espírito Santo – 
Porto de Vitória e Barra do Riacho 
Cargo: Superintendente de Geral .  Trabalha diretamente com o presidente e sua diretoria.  
Responsável pela atuação comercial ,  realizando o fomento de cargas e o desenvolvimento de 
alternativas e mercados. Atuação ativa no desenvolvimento dos projetos estratégicos. 
 

Nov-2011 a Dez-2015: Agência Marítima Universal  
Cargo: Superintendente de Logística. Responsável direto por todas as operações portuárias,  
terminais retroportuários e equipamentos da empresa. Representou os interesses da empresa 
junto às suas coligadas e controladas, atuando ativamente na gestão de grandes projetos.  Atuou 
na organização e estruturação dos processos da empresa, principalmente no processo de 
operação portuária de graneis sólidos, carga geral  e cargas offshore. Responsável pela frota de 
equipamentos e máquinas tendo implantado programa de controle da frota e de sua manutenção 
compatível  com as rigorosas exigências das bases de apoio offshore. Part icipação ativa na 
negociação e na logíst ica de importação de aeronaves, equipamentos e máquinas pesadas.  

Mar-2011 a Out-2011: Terminal portuário PEIU  
Cargo: Superintendente de Logística. Atuou na gestão da logíst ica do terminal junto às equipes 
de desenvolvimento, comercial ,  operação, meio ambiente, manutenção e projetos.  Neste ano 
houve a movimentação de volume recorde de carga neste teminal,  superando em mais de 50 % a 
referencia anterior.  

Jan-84 a Fev-11: ArcelorMittal Inox Brasil (Aperam South América)  

Cargo: Gerente da Área de Logística Internacional.  Atuou no gerenciamento e desenvolvimento 
dos processos de logíst ica de transportes internacionais na importação e exportação, gestão de 
contratos,  contratação de fretes aéreos e marít imos para cargas containerizadas e carga solta 
(break bulk) e cargas de projeto. Na gestão estratégica, comercial  e operacional das at ividades 
dos terminais portuários,  retroportuários e despachantes aduaneiros. Contratação e gestão de 
fretes rodoviários e ferroviários para cargas fracionadas ou não. Gestão comercial  e 
operacional da logist ica de abastecimento e escoamento para a fábrica. Desenvolveu e 
implantou vários projetos com logíst ica multimodal integrada nos mercados Nacional e 
Internacional.  
 

Atividades Extracurriculares 
2003 a 2005 -  Membro efetivo do conselho de logíst ica do Movimento Espíri to Santo em Ação;  
2004 – XXIII Seminário de Logística da ABM - Internacional - Apresentaçao do trabalho “Logística Door 

to Door para os EUA e Canadá”; 
1998 – XVII Seminário de Abastecimento e transportes da ABM – Apresentaçao do trabalho  “Modelo de 

Gestáo da Logística de Comercio Exterior da Acesita” 

Idiomas  

Inglês – Fluência na condução de negociações, operações e desenvolvimento de projetos.  Nivel 
de proficiência 63, avaliado pela Paradigm Language Support .                      

Portos-áreas internacionais onde desenvolveu projetos logísticos: 

Argentina :Passo de Los Libres e Porto de Buenos Aires;  Uruguai: Santana do Livramento e 
Montevidéu; Bélgica:Antuérpia;  França:  Paris,  Porto de Le Havre;  Espanha :Barcelona, 
Italia :Marina di  Carrara,  Genova, La Spezia e Savona; Estados Unidos:  New York, New 
Jersey, Philadelphia, Balt imore, Savannah, Chicago, Los Angeles/Long Beach, Houston, 
Atlanta;  Colombia:  Bogota, Barranquil la,  Cartagena, Santa Marta,  Russia:  Moscow, St 
Petersburg, Cheliabisnky. 

Vila Velha, Março de 2018. 

                                    Walter Arruda Amancio  




