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Carreira de 12 anos como gestor de marketing, responsável por planejamento estratégico, controle financeiro, coordenação

de campanhas de divulgação e ações promocionais, no segmento de Administração de Shopping.

Resumo de Qualificações
● Planejamento e realização de campanhas e ações para atração e fidelização do público-alvo;

● Monitoramento, análise de dados, e orçamento de ações de mídia de performance;

● Gestão de KPIs (Indicadores) e contínuo monitoramento com otimização de ações, objetivando a alavancagem dos mesmos,
KPIs de negócio e metas estipuladas pela marca;

● Marketing de Conteúdo, Redes Sociais, SEO, CRO, SEM

● Relacionamento e negociação com prestadores de serviços e veículos de mídia e imprensa,

● Relações públicas e atendimento a clientes internos e externos

● Capacitação e coordenação de equipes,

● Criação de artes, veiculação de mídias;

● Gestão e avaliação de desempenho,

● UX/UI, tráfego pago, analytics, mídias programáticas, e-mail marketing;

● Desenvolvimento de planejamento estratégico englobando definição de mídias a serem contratadas,

● Definição de eventos a serem realizados e demais ações afins;

● Elaboração e criação das artes e negociação e autorização de mídias junto aos veículos,

● Planejamento e aquisição de leads qualificados para o negócio;

● Interface com clientes internos (MKT) para entendimento dos objetivos e necessidades de negócio (metas) e
acompanhamento dos resultados alcançados;

● Monitoramento diário dos resultados através de dashboard e report por meio de relatórios de performance semanais,
quinzenais e mensais x investimentos de mídia (ROI e ROAS);

● Gestão de budget – controle e acompanhamento financeiro dos investimentos em mídia;

● Planejamento estratégico e tático de mídia online com foco em estratégias de aquisição full funel (topo, meio, fundo).

Educação
Gestão Estratégica de ESG - ESPM (2021)

MBA em Gestão Cultural com ênfase em economia criativa - FGV (2012-2013)

Pós Graduação em Comunicação com o Mercado - ESPM (2005-2006)

Graduação em Marketing - Centro Universitário da Cidade (1999-2003)

Experiência Profissional
Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado do RJ 06/2019 a 12/2019
Subsecretaria criada para promover a transformação digital da administração pública do Governo.

Assessor de Processos
Reporte à coordenação de gestão de projetos

● Acompanhamento de processos e projetos com elaboração de relatórios e propostas e atendimento a demandas gerais do setor.

Polo Vegano 11/2017 a 09/2018
Associação criada para promover o empreendedorismo vegano.

Coordenador Geral
Proponente, fundador, eleito por unanimidade no ato da convenção constituinte

● Definição de metas, planejamento e ações,

● Associação para fomento ao empreendedorismo vegano, envolvendo negociações com diversos segmentos do mercado e da
cadeia produtiva,

● Atuações junto a instituições públicas e privadas ligadas especialmente à indústria de alimentos, entre outras diversas atuações,

● Inserção e crescimento no mercado para produtos e produtores veganos e assim tornar o veganismo mais acessível.
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Vertical Shopping 01/2006 a 08/2018
Shopping Varejo Comercial 100% feminino no centro do Rio de Janeiro

Gerente de Marketing
Reporte aos sócios-diretores

● Criação oficial de um departamento de marketing para a gerência do mesmo;
● Relacionamento para formação de parcerias junto aos lojistas;
● Associação comercial;
● Apoio, acompanhamento e coordenação de prestadores de serviços e terceiros tais como: assessoria de imprensa, web designer,

gráficas, letreiros, produtores de moda, modelos, fotógrafos, entre outros;
● Principais resultados obtidos: incremento de 750% de público visitante, realização de eventos culturais atraindo e retendo

público e gerando aumento de vendas de em média 15% em cada edição, branding e mídia espontânea - matéria de capa do
caderno ELA, ações em parceria com vinicultores de Provence e importantes nomes da enogastronomia e jornalistas, Retorno de
mídia espontânea superior a R$ 500.000, realização de ações promocionais em mídias sociais, atingimento de fluxo médio de
5000 pessoas/dia alto grau de fidelização do público, ações culturais em parceria com guias de turismo, contatos com comércio
do entorno para realização de ações em parceria, ingresso do Vertical Shopping na rede da ABRASCE, lançamento do projeto do
Polo Vegano para formar um andar inteiramente vegano), Vertical Shopping como caso de sucesso abordado por trabalhos
acadêmicos de faculdades do entorno.

Elabora Comunicação & Marketing                                                                                                          06/2004 a 12/2005
Agência de publicidade e marketing

Gerente Geral
Reporte aos sócios-diretores

● Tendo entrado como diretor de arte, em 2 meses passei a diretor de criação e, após conquistar um cliente de extrema
relevância, fui convidado pela diretoria a gerenciar todos os departamentos da empresa. Participando das decisões da empresa,
em um ano

● O empreendimento “Four Seasons” da Rubi Construções teve 91% de suas unidades vendidas em apenas 2 semanas.
● O cliente Vertical Shopping teve um aumento de fluxo superior a 750% e  valorização de marca de aproximadamente 4980%.
● O evento “EPAE” da ONG Chama Viva após o sucesso de sua realização foi solicitado pelo secretário de Estado para ser realizado

em diversas cidades do interior

Papel & Tal 01/2000 a 02/2009
Papelaria

Assessor de Marketing
Reporte aos sócios-diretores

● Estudo de mercado, levantamento interno e externo da empresa de modo a sugerir ações cabíveis e projeções de retorno.

Estágios 07/1999 a 08/2003
Reporte aos sócios-diretores

Agências de publicidade e marketing:
DPI – Marketing e Comunicação Visual   (07/2003 a 08/2003)
T’ai Comunicação (02/2002 a 02/2003)
Luart Comunicação Integrada (02/2001 a 07/2001)
Escaleno Comunicações e Arte Ltda (07/1999 a 12/1999)

● Participei dos processos de criação de arte e prospecção de clientes, além de desenvolver internamente e para terceiros,
estratégias de marketing.

Idiomas
● Inglês – Avançado

Cursos Livres
● Conciliação e Mediação – Centro de Mediadores (2021)
● Marketing de Conteúdo – Lapa Comunicação (2019)
● Comunicação Não-Violenta – Sinergia Comunicativa (2018)
● Design em Permacultura – Instituto Pindorama (2016)


