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Com mais de 10 anos de experiência em vendas, web design, fotografia e 

marketing, não me limitei ao que aprendi na sala de aula. Apesar da 

minha formação em Marketing, naveguei por diversas áreas relacionadas, 

como vendas, web design, edição de vídeos e fotos, fotografia, além de já 

ter exercido função de Supervisor de Departamento em meu último cargo, 

estruturando um recém montado departamento e criando estratégias, para 

os setores da empresa e na implantação do sistema de loja virtual. 

 

Possuo inúmeras habilidades nas mais variadas ferramentas de marketing 

digital: gestão e monitoramento de indicadores, além da prática nas mais 

conhecidas ferramentas de edição de vídeos, fotos e design focado na 

usabilidade e experiência.  

Perfil Profissional: 

• 2003-2004 – Opinião Consultoria  
Cargo: Pesquisador de Marketing  
Principais atividades: Pesquisa de Marketing em campo, supervisão de equipes. 
 
• 2007-2008 – Studio Ribeiro  
Cargo: Diretor de arte, atendimento a cliente e auxiliar de filmagem.  
Atividades de criação de layouts, atendimento a clientes, produção de vídeo, auxiliar de 
produção de vídeo dentre outras. 
 
• 2008-2012 – Casa das Etiquetas  
Cargo: Vendedor.  
Atendimento ao cliente, vendas, compras, licitações, arte-final. 
 
• 2012 – Yes Mídias  
Cargo: Analista de Mídias Sociais.  
Alimentação de redes sociais, criação de conteúdo, elaboração de relatórios periódicos. 
 
• 2013 – 2014 – Indra Company  
Cargo: Consultor de Gestão de Mudanças  
Criação de conteúdo para comunicação interna, boletins, cartilhas, disparo de email, 
relatórios, acompanhamento em reunião com a gestão em projeto de implantação de 
sistemas no Banco do Brasil. 
 
• 2014 – 2017 Grupo Sara Nossa Terra (Home Office)  
Cargo: Gerente de Conteúdo // Analista de Mídias Sociais  
Gerência de conteúdo de Portal, blogs e sites do grupo, criação de conteúdo, relatórios, 
gestão de equipes, organização de demandas, pautas, campanhas e estratégias. 
Alimentação de redes sociais, criação de conteúdo, elaboração de relatórios periódicos. 
 
• 2017 – Auditar 
Cargo: Analista de Marketing e Web Designer.  
Criação de peças para web e redes sociais, administração de site, edição de vídeos, 
filmagem, coloração, roteirização e administração de redes sociais 
 
• 2018 – Sol Telecom 
Cargo: Supervisor de Marketing.  
Criação de peças para web e redes sociais, administração de site, edição de vídeos e 
administração de redes sociais. Supervisão de equipe, gestão de verba de marketing 
estratégias, planejamentos e ações de vendas com foco em resultados. 
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Cursos e Habilidades: 

• Curso Planejamento em Mídias 
Sociais - Digitalks (2010); 

• Curso de Planejamento Estratégico 
– Funyl – (2011); 

• Curso de SEO – Mestre SEO – 
(2011); 

• Curso Consultor 8ps 

• Conhecimento prático das 
principais redes sociais (Twitter, 
Facebook, Pinterest, G+, Instagram, 
Youtube, entre outras); 

• Conhecimento em ferramentas de 
monitoramento (Google Analytics, 
Facebook Insights, SproutSocial, 
HootSuite, Tweetdeck, entre 
outras); 

• Conhecimento em ferramentas de 
monetização e anúncios (Google 
Adwords, Google Adsense, 
Facebook Ads, entre outras); 

• Conhecimento em ferramentas de 
disparo de e-mail marketing 
(MailChimp); 

• Habilidade para edição, inserção de 
conteúdo, criação e manutenção de 
sites em wordpress; 

• Habilidade em Pacote Adobe 
intermediário; 

• Criatividade e bom senso crítico 
para opinar em campanhas; 

• Habilidade analítica e decisória; 

• Habilidade em atendimento e 
vendas; 

• Habilidade em edição de vídeo 
(premiere e after effects). 



https://facebook.com/oficialsaranossaterra  
De 13.000 a 330.000 
 
https://facebook.com/bisporobsonrodovalho 
De 20.000 a 250.000 
 
https://facebook.com/bispaluciarodovalho 
De 8.000 a 120.000 
 
https://facebook.com/escoladosauditores 
https://facebook.com/coophaf 
Criação de artes e conteúdo 

Fotos e artes: 
https://www.behance.net/gutomoniz/ 
 

Websites: 
http://carlameirelles.com.br 
(em construção) 
http://clinicamendoza.com.br 

Fotografia é um poema visual. 
Fotografia é a poesia do que não se move. 

Fotografia é a poesia dos olhos. 
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