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ÁREAS DE INTERESSE 

Comunicação e marketing 
 
RESUMO 

Publicitária com 12 anos de atuação em agência de publicidade na área de atendimento, 
planejamento e gestão empresarial. Profissional de marketing há 1 ano na área analítica. 
 
Experiência com varejo (concessionária automotiva, alimentação, moveleiro), prestação 
de serviço (software, plano de saúde, shopping, academia, transportadora, associação 
comercial), indústria (alcooleira, confecção, têmpera de vidro, frigorífico, agronegócio, 
EPS) e órgão público (prefeituras). 
 
FORMAÇÃO 

GRADUAÇÃO (1998-2001): Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda na Universidade Paranaense - UNIPAR  
 
PÓS-GRADUAÇÃO (2002-2003): Marketing e Comunicação Empresarial na União 
Educacional de Cascavel – UNIVEL 
 
PÓS-GRADUAÇÃO (2010-2011): Docência no Ensino Superior na União Panamericana de 
Ensino – UNIPAN 
 
QUALIFICAÇÃO 

Introdução ao Marketing Analítico (2019) – Insper 
Formação em Social Media (2018) – Escola Petit Mídias Socias 
Branding: como diferenciar sua marca e vender mais (2018) – Brandster Branding School 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

AMIC OESTE PR (2018 – 2019): Profissional de marketing 

- Assessoria na elaboração do plano estratégico nas áreas de marketing e comunicação; 
- Implementar as atividades do plano de marketing e coordenar sua execução;  
- Disseminar informações ao público de interesse através dos canais de comunicação; 
- Assessorar a diretoria e setores da empresa sobre quaisquer necessidades atribuídas ao 
setor de marketing; 
- Coordenar os trabalhos da equipe de comunicação e assessoria de imprensa; 
- Criar indicadores de desempenho comercial; 
- Planejar e executar ações de apoio às vendas dos serviços; 
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- Elaborar projeto de lançamento de serviço; 
- Criar estratégia de marketing online e comprar mídias do Facebook Ads e Google Ads. 
 
ENJOY PUBLICIDADE (2013 – 2017): Co-founder, Atendimento e Planejamento de contas 

- Elaborar, executar e avaliar de planos de comunicação para os clientes da agência;  
- Responsável pela organização interna dos jobs da agência; 
- Atendimento de manutenção dos clientes; 
- Suporte nas campanhas on e off dos clientes discutindo as melhores estratégias e 
investimentos; 
- Realização de trabalhos pontuais de análises de mercado contribuição para o plano de 
marketing de alguns clientes. 
 
AMEX PUBLICIDADE (2010 – 2012): Atendimento e Planejamentos de Contas 
- Executiva de contas dos clientes da agência nas áreas de publicidade e desenvolvimento 
de sites.  
- Elaborar planejamento de comunicação dos clientes-chave, executar e acompanhar.  
- Implantar projetos com foco na gestão de pessoas (endomarketing da própria agência), 
discussão e implantação do reposicionamento da marca da agência para o mercado 
regional e contribuição para as ações comerciais que culminaram no crescimento de 20% 
no faturamento anual. 
 

FREE LANCER PROFISSIONAL (2018) – Rede Outdoor 
Elaboração de projeto comercial para o segmento de agronegócio para a empresa Rede 

Outdoor. Detalhamento do potencial de mercado na região oeste e norte pioneiro do Paraná 

para investimentos em mídia exterior na região. 

Dados levantados: 

- VBP (valor bruto de produção; 

- Panorama de cada cultura e criação; 

- Cartograma da concentração de soja, milho, trigo, bovino, suíno e propriedade rurais na 

região estudada; 

- Cenários de financiamento; 

- Concentração da renda agrícola; 

- Perfil dos consumidores. 

 

HABILIDADE E COMPETÊNCIAS 

Marketing, publicidade online, mídias sociais, estratégia empresarial, planejamento, 

atendimento ao cliente, licitações, controle de orçamento, análise de mercado, gestão, 

liderança, negociação, metodologia scrum. 

 
FERRAMENTAS 

Office 365, Siga, Runrun It, Publicys, Protheus, Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, 

IBGE WebCart, Nitronews, Coogle 
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