
ALEXANDRE SOUZA CARNEIRO

Introdução
Engenheiro Civil, pós graduado em Construção Civil: Projetos, Execução e Manutenção, dinânmico, versátil, facilidade de
trabalhar  sob pressão.  Carreira  desenvolvida durante mais  de 22 anos atuando na linha de frente da Construção Civil
junto  à projetos  imobiliários  de médio  e grande porte em todos os segmentos  comerciais,  com análise  de  viabilidade
econômica financeira de empreendimentos, atividades ligadas à incorporação, análise de projetos, planejamento e plano
de ataque de obra, adoção de premissas, pré-temporada, acompanhamento de obra, inclusive controle de prazo, custo,
fluxo de caixa, qualidade, segurança de trabalho e questões legais através de permanente verificação de índices através
de sistema de vistorias ou avaliações nos empreendimentos com a devida identificação de gargalos,  análise de causa,
possíveis  soluções  ou  ações  que  visem  minimizar  seus  impactos  no  processo  construtivo  como  um  todo,  adoção  e
implantação  de  “novas  tecnologias”  como  parede  de  concreto,  protensão  de  vigas  e  lajes,  instalações  out  side,
utilização  de  kits  e  rigoroso  controle  de  estoque,  além  da  otimização  de  mão  de  obra  com ganho  de  produtividade
através da mudança de hábitos e/ou procedimentos,  acompanhamento de procedimentos para HABITE-SE nos diversos
órgãos com o tratamento das respectivas atividades predecessoras, além da gestão pós obra, composto da formalização
do  condomínio,  como  eleição  do  sindico  e  comissão  afim  de  garantir  a  entrega  do  condomínio,  e  gestão  da  ATC
(Assistência  Técnica  ao  Consumidor),  acompanhamento  de  índices  da  ATC,  avaliando  quantidades,  tempo  de
atendimento e resolução de chamados, além da tipologia do mesmo, a sua relação com os processos produtivos, ações
de  feedback  para  obras,  afim de  manter  a  lucratividade  do  empreendimento  mesmo após  sua  entrega  até  o final  do
prazo da ATC.

Educação
2008 Especialista em Construção Civil: Projetos, Execução e Manutenção.

Universidade Federal de Sergipe.

1998 Graduado em Engenharia Civil.

Universidade Federal de Sergipe.

Idiomas
Língua inglesa nível Intermediário.

Experiência

VIVA Construções e Incorporações Ltda: Janeiro/2020  a Agosto/2021.
GESTOR DE OBRA / COORDENADOR DE OBRAS

Gerenciamento  de  obras,  liderança  de  equipes,  infraestrutura  de  obras,  atuando  no  acompanhamento  de
cronograma físico e financeiro, resolução de problemas,  definição de procedimentos e ações afim de resolver gargalos
ou  minimiza-los,  visando  o  controle  de  custo,  prazo,  qualidade  dos  serviços  realizados,  segurança  do  trabalho  e
questões legais. 

Elaboração do  Planejamento do empreendimento,   identificando gargalhos,  equipes e insumos necessários afim de
atender custo, prazo, qualidade, segurança do trabalho além de questões legais.

Análise  de  etapas  e  melhor  sequenciamento  de  obra  em  parede  de  concreto  com  utilização  de  forma  de  alumínio,
análises de patologias e sua prevenção.

ASC Assessoria Técnica: Agosto/2019  a Atualmente.
DIRETOR TÉCNICO

Realização  de  Perícias  junto  ao  TJSE,  prestação  de  serviços  de  reforma ou consultoria  técnica  para  regularização  de
condomínios junto à órgãos fiscalizadores.

Nassal Construtora Ltda: Junho/2014 a Dezembro/2018.
SUPERVISOR DE OBRAS

Gerenciamento  de  obras,  desde  a  pré-temporada,  infraestrutura  de  obras,  atuando  no  acompanhamento  de
cronograma físico e financeiro, resolução de problemas,  definição de procedimentos e ações afim de resolver gargalos
ou  minimiza-los,  visando  o  controle  de  custo,  prazo,  qualidade  dos  serviços  realizados,  segurança  do  trabalho  e
questões legais, desde a pré-temporada passando pela finalização do empreendimento até o pós entrega (ATC). 



Elaboração do  Planejamento do empreendimento,  identificando gargalhos,  equipes e insumos necessários afins  de
atender custo, prazo, qualidade, segurança do trabalho além de questões legais.

Membro do  Comitê da Qualidade afim de resguardar  e manter  atualizados e operantes os certificados da qualidade
como o PBQP-H nas obras, ATC e setores afins. Atuação direta em recertificações.

Acompanhamento dos  indicadores de resultado como de custos, prazo,  qualidade, segurança do trabalho e fluxo de
caixa  através  de  reuniões  periódicas  com a  gestão  de  cada  obra  e  a  alta  direção,  identificando  gargalhos,  causas  e
possíveis soluções ou ações, afim de minimizar o impacto dos mesmos.

Gestão de pessoas com análise sistemática da equipe imediatamente subordinada com feedback periódico.

Visão sistêmica garantindo a sinergia entre as áreas administrativa e operacional.

Acompanhamento de procedimentos para HABITE-SE nos diversos órgãos com o tratamento das respectivas atividades
predecessoras, além da gestão pós obra, composto da formalização do condomínio, como eleição do sindico e comissão
afim de garantir a entrega do condomínio.

Gestão da  ATC (Assistência Técnica ao Consumidor) analisando indicadores como backlog (Acúmulo de chamados
em determinado  período),  reclamações  ATC,  relatórios  de tempo de atendimento,  identificação  de  tipos  de  chamados
entre outras informações.

 

Tecnoconsult Engenharia Ltda – Setembro/2000  a Janeiro/2007 (1.o período) e 

Agosto/2011 a Junho/2014 (2.o período).
SUPERVISOR DE OBRAS

Incorporação  de  empreendimentos,  análise  de  viabilidade  econômica  financeira  de  empreendimentos,
compatibilização de projetos, planejamento e plano de ataque de obra, inclusive pré-temporada.

Gerenciamento  de  obras,  desde  a  infraestrutura,  atuando  no  acompanhamento  de  cronograma  físico  e  financeiro,
resolução  de  problemas,  definição  de  procedimentos  e  ações  afim  de  resolver  gargalos  ou  minimiza-los,  visando  o
controle  de  custo,  prazo,  qualidade  dos  serviços  realizados,  segurança  do  trabalho  e  questões  legais,  desde  a  pré-
temporada passando pela finalização do empreendimento até o pós entrega (ATC). 

Elaboração  do  Planejamento do empreendimento  identificando  gargalhos,  equipes  e insumos necessários  afins  de
atender custo, prazo, qualidade, segurança do trabalho além de questões legais.

Membro do  Comitê da Qualidade afim de resguardar  e manter  atualizados e operantes os certificados da qualidade
como o PBQP-H nas obras, ATC e setores afins. Atuação direta na certificação da empresa e recertificações.

Acompanhamento dos  indicadores de resultado como de custos, prazo,  qualidade, segurança do trabalho e fluxo de
caixa  através  de  reuniões  periódicas  com a  gestão  de  cada  obra  e  a  alta  direção,  identificando  gargalhos,  causas  e
possíveis soluções ou ações afins de minimizar o impacto dos mesmos.

Gestão de pessoas com análise sistemática da equipe imediatamente subordinada com feedback periódico.

Visão sistêmica garantindo a sinergia entre as áreas administrativa e operacional.

Acompanhamento de procedimentos para HABITE-SE nos diversos órgãos com o tratamento das respectivas atividades
predecessoras, além da gestão pós obra, composto da formalização do condomínio, como eleição do sindico e comissão
afim de garantir a entrega do condomínio.

Gestão da  ATC (Assistência Técnica ao Consumidor) analisando indicadores como backlog (Acúmulo de chamados
em determinado  período),  reclamações  ATC,  relatórios  de tempo de atendimento,  identificação  de  tipos  de  chamados
entre outras informações.

Jonanunes Construtora Ltda – Outubro/2008  a Abril/2011
ENGENHEIRO CIVIL

Gerenciamento  de  obras,  desde  a  infraestrutura,  atuando  no  acompanhamento  de  cronograma  físico  e  financeiro,
resolução  de  problemas,  definição  de  procedimentos  e  ações  afim  de  resolver  gargalos  ou  minimiza-los,  visando  o
controle  de  custo,  prazo,  qualidade  dos  serviços  realizados,  segurança  do  trabalho  e  questões  legais,  desde  a  pré-
temporada passando pela finalização do empreendimento.

Cursos Extracurriculares
• Curso de Perícias Judiciais e Extrajudiciais.

• Curso de Avaliações de Imóveis.

• Auditor Interno de PBQP-H

• Planejamento e Controle de Obra através do MS Project.

Contato
• Rua Lourival Chagas, 143, Condomínio Clube Jardins, edif. Orquídea, Bairro Grageru, Aracaju SE.

• E-mail: alexandre.carneiro@hotmail.com

• Celular / WhatsApp: (79) 99903-5384


