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RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

▪ Experiência nas áreas de Marketing, Comunicação e Eventos, com atuação em empresas nacionais e 

multinacionais. 

▪ Excelente formação acadêmica, vivência internacional e proficiência no idioma inglês.  

▪ Orientação de equipes para eventos, feiras e ações de divulgação de marca/produtos. 

▪ Administração de budget de área e verba para ações específicas/pontuais. 

▪ Negociação e acompanhamento de patrocínios e apoios em parceria com outras empresas. 

▪ Expertise em rotinas de Marketing, Eventos, Comunicação Corporativa, Design Gráfico, Branding, 

Desenvolvimento de Embalagens e Assessoria de Imprensa. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL     

 

FLASH ENGENHARIA (03/2018 – ATUAL)   

Empresa nacional de grande porte no segmento de sinalização especial (automotiva) . 

 Analista de Marketing | Designer Gráfico 

▪ Padronização da identidade visual da marca (branding) 

▪ Desenvolvimento de ações de marketing nos principais segmentos e materiais de mídia (institucional) 

▪ Criação e design gráfico online e offline; 

▪ Acompanhamento de produção gráfica dos materiais; 

▪ Captação aérea de imagens com Drone Phantom 4 Pró Plus 

▪ Edição de vídeos e vinhetas 

▪ Planejamento e desenvolvimento de projetos de programação visual e comunicação. 

▪ Adm. de redes sociais e site e campanhas 

▪ Adm. de feiras e eventos 

 

 

BLECK DESIGN COMUNICAÇÃO E MARKETING (01/2015 – 03/2018)   

Consultoria de comunicação / design gráfico. 

 Analista de Marketing | Designer Gráfico 

Principais Clientes: Heineken, Brasil Kirin, Cowpig, Comingersoll, O Artesanal, Voz da Bancada, 

Ecoblues, Jaraguá Equipamentos, Feller e Pacífico Advogados, Lopes,Moreira e Rosa Advogados. 

▪ Desenvolvimento de ações de marketing, materiais de mídia e novos produtos; 

▪ Criação e design gráfico online e offline; 

▪ Acompanhamento de produção gráfica; 

▪ Captação aérea de imagens com Drone Phantom 4 Pró Plus 

▪ Edição de vídeos e vinhetas 

▪ Planejamento e desenvolvimento de projetos de programação visual e comunicação. 

 

 

ANTILHAS EMBALAGENS (08/2009 – 12/2014)   

Empresa nacional de grande porte do segmento de embalagens. 

 Gestor de Contas (2013 – 2014) 

▪ Administração da carteira de clientes composta por contas estratégicas, tais como Grupo Boticário (Eudora, Quem 

Disse Berenice? e Beauty Box), Scala, Trifil, Ofner, TIM, Claro, entre outras; 

▪ Gestão de contas através da aplicação de estratégias de marketing e acompanhamento de indicadores por 

cliente, rede, loja e projeto; 



 

▪ Assessoria, desenvolvimento conjunto e acompanhamento de produção/aprovação de embalagens; 

▪ Administração de consumo de embalagens por loja, incluindo o estoque total das embalagens das redes. 

 

 
 

 Analista de Marketing (2009 – 2012) 

▪ Responsável pelas ações de Marketing relacionadas a Marca, Endomarketing, Marketing Digital, Eventos, 

Campanhas, Lançamento de Produtos, Assessoria de Imprensa e Comunicação; 

▪ Elaboração de Marketing Plan anual de todas as atividades da área; 

▪ Gestão do budget e controle dos investimentos da área; 

▪ Reposicionamento da marca (Branding); 

▪ Desenvolvimento de embalagens conceito; 

▪ Criação de sinalização interna (Fábrica e Corporativo) e materiais informativos da corporação; 

▪ Responsável pelo site e redes sociais institucionais; 

▪ Relacionamento e formação de parcerias com instituições do setor; 

▪ Organização e realização de 08 feiras da ABF – Associação Brasileira de Franchising. 

 

 

SODEXO NORTH AMERICA | KANSAS, EUA (07/2008 – 05/2009)   

Multinacional francesa líder na prestação de serviços de alimentação coletiva e catering.  

 Assistente de Marketing 

▪ Desenvolvimento de materiais de comunicação interna de cinco restaurantes do campus universitário; 

▪ Criação e divulgação de combos promocionais; 

▪ Mensuração da satisfação do cliente através da aplicação e tabulação de pesquisas nos PDVs. 

 

ANTILHAS SOLUÇÕES INTEGRADAS DE EMBALAGENS (08/2006 – 06/2008)   

Empresa nacional de grande porte do segmento de soluções integradas de embalagens. 

 Assistente de Marketing 

▪ Criação de layout dos jornais interno e externo; 

▪ Atendimento a demandas de Recursos Humanos; 

▪ Organização e realização de feiras e eventos; 

▪ Acompanhamento da produção de produto conceito; 

▪ Relacionamento com a Mídia e Associações do setor. 

 

JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (01/2005 – 09/2006)  

Empresa nacional de grande porte do segmento industrial.  

 Assistente de Marketing 

▪ Desenvolvimento de ações de marketing, comunicação interna e sinalização dos ambientes corporativo e fabril; 

▪ Participação em eventos e feiras, garantindo a exposição da empresa e dos produtos; 

▪ Criação do layout do jornal corporativo; 

▪ Atualização do site institucional; 

▪ Relacionamento com agências de comunicação e assessoria de imprensa. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Pós-graduação em Comunicação com o Mercado pela ESAMC Sorocaba (2009) 

Graduação em Comunicação Social pela ESAMC Sorocaba (2005) 

 

IDIOMA 

Inglês Avançado 

 

VIVÊNCIA INTERNACIONAL  

Coréia do Sul: International Business – Gyeeongsang National University Seoul (2009) 

Estados Unidos: Intensive English Program – Pittsburg State University (2008) 



 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

Embalagem & Sustentabilidade – ESPM 

Branding – Belas Artes 

Conceitos de Marketing EAD – ESPM 

Comunicação e Marketing Digital – ESPM 

 


