Rafael Lemes Dias
Av. Campos de Guaira, 367 – Vila Nova Galvão – CEP 02280-040 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 2241-9325 / Cel.: (11) 95468-1111
e-mail: rafaellemesdias@gmail.com

OBJETIVO

33 anos, solteiro, sem filhos

Planejamento; Administrativo; Financeiro; Seguros

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
Atualmente atuo na área de seguros, responsável pela análise dos faturamentos dos clientes, na conferência de todo o
processo que envolve o faturamento no seguro de vida. Também possuo conhecimento no processo de faturamento de planos
de saúde, odonto e previdência. Atuei por 3 anos em planejamento e orçamento realizando reports aos gestores para tomada
de decisão, graduado em administração de empresas (2009), Básico em inglês, certificações FGV Online e conhecimentos em
ERP Telecont, TOTVS (Microsiga), Sabre, Amadeus e CRM.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA.
Jun-2018 / Atual
Assistente
Analisar, conferir e enviar o faturamento dos clientes do seguro de vida de acordo com as condições da apólice, justificando as
divergências encontradas, realizar a abertura e cancelamento de Sub-Estipulante junto a seguradora, bem como negociar junto
a seguradora a regularização de apólices canceladas afim de reativar o faturamento.
Tipan Corretora de Seguros e Consultoria Ltda.
Out-2015 / Jan-2018
Assistente de Faturamento
Análise e apontamentos em faturas de plano de saúde, odonto, vida e previdência. Cotação de planos de saúde, odonto, vida e
previdência. Realizar processos de implantação no preenchimento de propostas, layout e etc.
Decolar.com
Jan-2013 / Jan-2014
Assistente Contábil
Lançar despesas no sistema Telecont e Benner classificando as mesmas, elaborar planilhas de faturamento, analisar
classificações no balanço, conciliar as contas de resultado, auxiliar o depto. fiscal na apuração de impostos, etc.
Decolar.com
Jun-2012 / Jan-13
Analista de Vendas Jr.
Atendimento aos passageiros de vôos nacionais e internacionais para realização de alteração, pedido de reembolso e
atendimento a solicitações especiais. Realização de cotações e alterações junto à cias aéreas. Conhecimentos nos sistemas
integrados das cias nacionais e internacionais (Amadeus; Sabre).
Linces Vistorias e Serviços Ltda ( Dekra Participações )
Jan-2010 / Jan-11
Analista Contábil / Fiscal
Acompanhar as NF’s de entrada e saída, emitir livros fiscais de entrada, saída, ISS e ICMS, controlar certidões diversas com os
órgãos públicos, apurar impostos como ISS, PIS, COFINS, CSLL. Elaborar e transmitir as obrigações acessórias como DCTF, DIRF,
DACON e SPED FISCAL.
Linces Vistorias e Serviços Ltda ( Dekra Participações )
Nov-2006 / Jan-10
Analista de Planejamento e Orçamento
Desenvolver relatórios gerenciais, acompanhar o orçamento x real, calcular Payback, VPL, TIR, Ponto de equilíbrio, analisar
planilhas financeiras, controlar custos operacionais e de recursos humanos. Conduzir auditoria interna do SGQ, analisar
processos identificando oportunidades de melhorias, elaborar relatórios de auditoria.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação em Administração de Empresas
Web Design
Técnico em Informática
OUTRAS INFORMAÇÕES
Curso de Fundamentos de Gestão de Custos
Conhecimentos de informática a nível avançado
Certificação ERP
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