RUBEM BARBOSA EDE
Alameda dos Jasmins, 141, ap. 301- Candeal – Salvador/BA
Telefone: (71) 9108-1385 / E-mail: rubem.ede@gmail.com

OBJETIVO
Posição em gestão industrial com foco em Qualidade, Meio Ambiente ou Produção.

PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES
•

Enge nheiro químico com 27 anos de experiê ncia em empresa m ultinacional brasileira do
ramo petroquímico nas áreas de qualidade, meio ambiente, produção e projeto.

•

Experiê ncia no desenvolvimento e coordenação de melhoria de processos, utilizando
metodologias reconhe cidas inte rnacionalmente, tais como Seis Sigma e TPM.

•

Vivência em processos de incorporação de empresas e planejame nto de atividades de
integração com novos ativos.

•

Experiê ncia em ge stão ambient al e higiene ocupacional, e nvolvendo licenciamento
ambiental, programas de gest ão de e fluente s, resíduos sólidos e de proteção do solo e
de águas subte rrâneas.

•

Experiê ncia em ge stão de pessoas, de unidades de produção e de áreas de meio
ambiente, tecnologia e projeto.

•

Perfil analít ico, visão sistêmica, foco em resultados e facilidade no re lacionamento
interpessoal.

•

Sólida formação acadêmica, com MBA e m gestão empresarial, especializações em
engenharia de processo e pesquisa e dese nv olvimento de processos petroquímicos, Six
Sigma Black belt, inst rutor TPM e auditor de normas ISO / OHSAS.

HISTÓRICO PROFISSIONAL
BRASKEM S/A
Coordenador Logíst ica (out/12-out/14 – Projeto Comperj /RJ)
Enge nheiro Especialist a da Qualidade (ago/02 a set/12 – Camaçari /BA)

2002 a 2014

COPENE PETROQUÍMI CA DO NORDESTE S/A
Enge nheiro Sênior da Qualidade (mai/97-ago/02)
Chefe da Divisão de Engenharia Ambient al e Higiene (set/95-dez/9 6)
Chefe da Divisão de Produção de Olefinas (jul/93-ago/95)
Chefe da Divisão de Pesquisa e Desenvolvim ento (fev/92-jun/93)
Enge nheiro III de Pesquisa e Dese nvolviment o (mai/87-jan/92)

1987 a 2002

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
GESTÃO OPERACIONAL
Qualidade e Meio Ambiente
• Participei da criação do programa de qualidade e produtividade da Braskem. Coordene i a
implantação de sistem ática de ide ntificação e gestão de melhorias. Esse programa trouxe
result ados de mais de US$ 100 milhões anuais em dez anos.
• Elabore i o planejamento e liderei as ativ idades para início do pro grama de qualidade e
produtividade das unidades norte-americanas, através de um diagnóstico inicial nas
unidades norte -americanas.

• Coordenei o processo de benchm arking das linhas de produção que conto u com a
participação de mais de 20 consultore s int ernacio nais. Foram identificadas mais de 200
iniciativas que resultaram em ganho de margem no valor de US$ 170 milhões/ano.
• Utilizei o processo de renovação e unificação das licenças de operação para ree stabe lecer
a comunicação com o órgão ambiental que estava dete riorada e m função de conflitos
passados. Obt ive a re visão dos co ndicionantes e aderência das áreas da empresa para o
cumprimento dos mesmos.
• Obtive redução de custos de serviços na área de meio ambie nt e em torno de R$ 250
mil/ano a part ir do alinhamento dos indicadores de result ados às metas da empre sa e da
avaliação do uso das informações decorre nt es dos serviços.
Produção e Tecnolo gia
• Promovi ações para re duzir a frequência de indisponibilidade operacional da unidade de
produção de olefinas, através da invest igação das ocorrências e de estudo de
confiabilidade.
• Mudei o foco e a equipe de pesquisa em catalisadores com objetivo de ade quar a empresa
a uma nova re alidade de mercado abert o que veio a facilitar a importação desse
importante insumo.
GESTÃO DE PROJETO / MUDANÇAS
• Coordenei a elaboração do escopo e definição das base s do projeto conceitual das
facilidades para movimentação de produtos e insumos, gasosos e líquidos, da unidade
petroquímica do Comperj-Braskem.
• Consegui alinhar as práticas de qualidade e produtividade com as equipes indust riais de
uma empresa incorporada pela COPENE at ravés de um forte proce sso de comunicação e
participação intensa das lideranças.
GESTÃO DE PESSOAS
• Influe nciei as demais lideranças da produção a unif icar procedimentos para sistemas
operacionais comuns às unidades, a equalizar a ge stão do dia a dia e a agrupar as equipes
de engenharia num mesmo local. Estas ações levaram à redução das ocorrências,
melhoraram a interface com a manutenção , eliminaram o retrabalho na e nge nharia e
reduziram as difere nças de conhecimento dos processos ent re os engenheiros.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Especialização em Eng enharia de Process o – UNICAMP (2008)
MBA em Gestão Em presari al / Módulo Internacional na Uni versidade de Cranfield
(Inglaterra) – FGV/ SP (2005)
Especialização Pesqui sa e Desenvolvimento de Pr ocessos Petr oquímicos – PETROQUISA /
COPPE (1987)
Graduação em Engenharia Química –UFRGS (1985)
Inglês avançado

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Black-Belt Seis Sigm a – QSP / Smarter Solutions – Salvador (2000)
Instrutor nº 780 da Metodol ogia TPM – JIPM – São Paulo (1999).

DADOS PESSOAIS
Casado, dois filhos, 51 anos.

Salvador, 10 de janeiro de 2015

