
 
Prezado\ª recrutador\ª 

Segue abaixo meu currículo com o objetivo de pleitear uma vaga como 

gerente de supermercado e hipermercado 

Disponibilidade para mudança de cidade e Estado caso necessário. 

 

Cleverson Cordeiro Ramos 
brasileiro, divorciado ,42 anos sem filhos 
natural de São Bernardo do Campo SP 
Endereço : rua José de Olivera Resende nº 305 
Bairro:Jd Roland Garden 
CEP:86601-516 
Cidade – Rolândia PR 
Cel: 55 (17) 981351295 wattzap 
Residência: 55 (43) 99123 12 95 
E-mail: norevelque@gmail.com 
Nome do Pai: Genésio ramos 
Nome da Mãe: margarida cordeiro ramos 
Cnh ---- B 
 
Formação Acadêmica 
 
Ensino superior incompleto 
2° semestre de gestão comercial, na UNIP         
( estudando atualmente pelo formato EAD) 
 
Sistema empórium nível básico 
 
Sistema SAP nível básico 
 
Sistema B.I. nível básico 
 
Excel básico 
 
Computação básica 
 
Competências 
 
Focado: em gestão de pessoas, orientado na busca e entrega de resultados, 
gestão dos departamentos da loja, organização e limpeza de loja, precificação, 



resultados de vendas e perdas e também em outros Kpi's de medição de 
oportunidades da loja, empreendedor, disciplinado, politica ganha  ganha. 
 
Idiomas  português  
  

Resumo das Qualificações:  

Sou natural de São Bernardo do Campo, morei e trabalhei em Santo André, São 

Paulo, também trabalhei nas cidades de São José do Rio SP e Bauru SP pelo 

Walmart, tive oportunidade de morar em Catalão GO e trabalhar na 

multinacional chilena Cencosud, 25 anos trabalhando no varejo, em especial 

supermercados e hipermercado, até início de Outubro estava na CSD 

Companhia Sulamericana de Distribuição estando locado na cidade de 

Rolândia PR, sou motivado por desafios, sei trabalhar sob pressão, tenho 

minha rotina orientada para entrega de resultados, pró ativo, dinâmico, 

relacionamento interpessoal, liderança, visão estratégica, engajamento, 

resiliência, visão de loja, busco a melhoria continua em amplo aspecto, 

formando colaboradores para assumirem promoções dentro da empresa. 

Planejamento estratégico das tarefas, optimização do tempo, e sempre dividindo 

com o time as tarefas quanto mais eles entenderem do que se trata melhor será o 

resultado. 

Abertura e fechamento de loja de acordo com a escala 

Tenho disponibilidade para mudança residencial. ... 
 
 
Experiência Profissional:  
Supermercado Nosso Lar : repositor, motorista, estoquista de 01/02/1997 á 
06/02/2001 
Santo André SP 
 
Supermercado Mafra: repositor de 01/09/1994 á 07/06/1996 
Santo André SP 
 
Walmart Brasil: repositor de 05/07/2004 á 2006 loja Todo dia Sapopemba 
São Paulo zona leste 
 
Walmart Brasil : gerente de departamento de 2006 á 2007 (Supercenter loja de 
São José do Rio Preto) 
São José do Rio Preto SP 
 
Walmart Brasil : gerente suporte de 2007 á 2009 (Supercenter loja de São José 
do Rio Preto 
São José do Rio Preto SP 
 
Walmart Brasil :gerente de área de 2009 á dezembro de 2011 (Supercenter loja 

de Bauru) Cargo: gerente de área 



Bauru SP 
 
Bar e Mercearia Somar Ltda Me  

Sócio proprietário  de fevereiro de 2012 á agosto de 2014 

São José do Rio Preto SP 

 

Cencosud Brasil 

Gerente de setor :  de 16/11/2015 á 24/02/2016  

Mercearia, higiene e limpeza 

Bazar, automotivos, eletrônicos 

Catalão GO 

 

Gerente de setor : 25/02/2016 á 18/05/2016 

operações ( depósito, frente de caixa, tesouraria,) 

Catalão GO 

 

Gerente de setor perecíveis : 19/05/2016 até a saída em 30/04/17  
Padaria, salsicharia, FLV, açougue 
Catalão GO 
 
Companhia Sulamericana de Distribuição ( CSD ) 
Subgerente de loja : 12/06/2017 á 06/10/18 
 
Principais responsabilidades: Coordenar os encarregados dos departamentos  
;prevenir perdas, acompanhar a venda, prevenir quebra, também acompanhar 
todos os indicadores da companhia, KPI´S ,controle de escalas, pedidos de 
mercadoria, limpeza e organização da loja, atender a diretrizes da companhia, 
desenvolver associados para plano de carreira para futuras lojas. Manter a loja 
limpa e organizada, manter um índice de preços errados baixo buscando zerar 
esses erros, ter a certeza que os itens anunciados possuem estoque caso 
contrário sinalizar a pessoa certa para correção imediata. Conferir os itens 
anunciados se todos estão passando o preço correto no PDV. 
 A abertura da loja como também seu fechamento seguindo as escalas. 
Fazendo tour nos departamentos tanto na abertura, reabertura e fechamento, 
acompanhar visitas de órgãos públicos caso necessário. 
 
Em algumas ocasiões cobri a ausência do diretor no Walmart, em suas viagens 
a pedido da empresa, respondendo os e-mails que vinham em sua maquina, e 
distribuindo as tarefas entre os outros gerentes. 
 
No Walmart era líder de 3 gerentes de departamento, 1 encarregado, com o 
total de 21 associados diretos mais os colaboradores de outras empresas( 
promotores)  
Era responsável por toda a loja nos plantões, minha área direta, era : mercearia 
seca, liquida, leite, congelados : pizzas, lasanhas etc ,leite, sorvetes, iogurtes 
perfumaria, limpeza, pet shop. 
 



Na Cencosud era responsável 4 carregados e 20 colaboradores diretos, 
também sendo responsável pela loja nas férias do gerente geral, e nos 
plantões. 
 
 
Na CSD, como subgerente estando a frente de 6 encarregados tenho como 
parte da rotina, coordenar a equipe de encarregados da loja, acompanhando as 
escalas feitas por eles, instruindo e acompanhando o desenvolvimento do time. 
Acompanhamento das vendas, perdas, rupturas, excessos de estoque, 
pesquisa com os concorrentes para não perdermos em imagem de preço. 
Fazer análises críticas de categoria e subcategorias entendendo a performance 
de venda de cada uma delas com o objetivo de ser assertivo nas exposições 
buscando o crescimento em vendas e por consequência a redução das perdas. 
Controlar horas extras e outras despesas como embalagens para podermos ao 
final de cada mês podermos entregar a EBITDA positiva. 
Estando atento também ao turnover e o absenteísmo 
 
Atenciosamente 
 Cleverson Cordeiro Ramos   
 
 
 
 
 
 
 
 


