
Cláudio Mário Mehmeri Lordêlo 
Rua Emilio Odebrecht, 281 Apto 703A - Pituba 
CEP- 41.830-300 – Salvador-Ba.   
Tel.: (71) 3205-5797 / Celular – (74) 8832-8179 
E-mail: claudio-mario@hotmail.com 

Brasileiro 
Casado 
40 anos 

Objetivo: Exercer a função de Gerente / Administrador/ Supervisor/ Engenheiro Agrônomo 
 
Formação Acadêmica: 

• Graduado em Engenharia Agrônoma – UFBA : Junho/1992. 
 

• Especialização em Gestão de Meio Ambiente pela UFLA-MG: Novembro/2004. 
 

Idiomas: 

 Inglês - em aperfeiçoamento. (Curso de Inglês no Canadá – Período 30 dias intensivo). 
 Francês – Básico. 

Resumo das Qualificações: 

 18 anos de experiência no Gerenciamento Comercial e Administrativo em empresas nacionais e multinacionais. 

 Experiência técnica na área de fruticultura e em gramíneas e em operações internacionais de exportações. 

 Irrigação para elaboração de projetos e manejo de água com controle na redução da energia. 

 Planejamento estratégico, com constante monitoramento para redução de custos. 

 Experiência em gerenciamento de pessoas para instalação e manejo em fazendas de grande porte.  

 Conhecimento no preparo de alimentação animal 

 Extensão rural nas áreas de assistência técnica e orientações administrativas. 

 Experiência Internacional: Visitas técnicas ao Canadá, Costa Rica, Senegal e África do Sul. 

 Disponibilidade para mudança de domicílio. 

 Facilidade de comunicação e adaptação. 

Experiência Profissional: 

Fev/08 e Atualmente       Mehmeri e Lordelo Ltda. 
                                          HLG Fruit Importação e Exportação Ltda. 
                                          Safina Senegal.                                     
                                          Prestação de serviços em exportação de frutas in natura (manga, mamão, limão, banana e melão)
                                          fiscalizando desde o campo produtivo ao processo de exportação. 
                                          Gerenciamento de produção em 200 ha de manga e 237 ha de uva para exportação. 
                                          Criação de rotinas de trabalho para a redução dos custos produtivos em 256 ha manga keitt.  
Maio/2003 até Jan/08      Katopé Brasil Ltda.  
                                          Gerenciamento do packing house de manga para exportação, excetuando o processo desde a    
                                          compra da fruta no campo até a saída do container.  
                                          Acompanhamento da construção do Packing de Uva e Manga em Petrolina e o gerenciamento da
                                          Unidade, com visitas técnicas aos produtores fazendo levantamentos de produção e qualidade da
                                          Fruta, conduzindo o produto para o melhor mercado consumidor.  
Out/1995 até Dez/2002    Iaçu Agropastoril Ltda. 
                                          Gerente de Produção, na implantação de 400 ha de fruticultura irrigada (118ha manga,50ha limão
                                          50ha de coco, 100ha abacaxi, 50ha maracujá e 32 de mamão formosa). 
                                          Gerente Comercial, na abertura de mercado e prospecção de novos clientes e mercados.  
                                          Controle de qualidade nas exportações e na busca de novos produtos (batata doce e inhame).     
Cursos e Seminários: 
• Curso de HACCP, para implantação do programa em pack house; 
• Curso de EurepGap, com formação em auditor interno e externo; 
• Curso de Manejo de Irrigação; 
• Curso de MIP, Manejo integrado de pragas. 
• Curso de Segurança no Trabalho rural. 

 


