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Especialista em Marketing Digital 
 
Sumário 

 
Profissional com 11 anos de experiência nas áreas de Comunicação e Marketing com foco em Marketing Digital. 
 
• Lançamento de e-commerce, aplicativos e produtos digitais 
• Gestão de Redes Sociais, Sites e Landingpages 
• Estratégias de Inbound Marketing e Automação 
• Heavy user no Pacote Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver e Premiere) 
• Configuração de Campanhas em Facebook e Google Ads, incluindo SEO 
• Desenvolvimento e Análise de Copywriting para Vendas de Produtos e Serviços 
• Compartilhamento de Resultados, apresentação de KPIs e análise de ROI para gerentes e diretores 
• Liderança de times multidisciplinares em empresas de grande porte e startups 
• Contratação de agências e gestão de orçamento da área e projetos 
• 11 Certificações em Marketing Digital do Google 
 
Experiência 

 
Consultoria em Gestão de Marketing para Empresas | Abr20 - atual 
 

• VIVA10 - Healthtech Startup 
Definições estratégicas da área de comunicação e marketing, incluindo equipe de 2 analistas e agência de propaganda, 
estratégias de crescimento da base de clientes com foco em B2B e B2C. Análise de verticais e desenvolvimento comercial de 
regiões específicas para expansão local. Criação de website e peças-chave para o board, que elevaram o número de adesões e 
utilização da plataforma em apenas 3 meses, aumentando o fluxo de caixa e faturamento da empresa. http://viva10.com.br/  

 

• TRYP by Wyndham São Paulo Paraíso - Hotel de Rede Internacional próximo à Avenida Paulista – SP 
Consultoria para criação da área de marketing do hotel durante o período de pandemia, focando em estratégias para marketing 
digital, criação e análise de performance do website, gestão de tráfego e conversão de vendas por meio de Facebook e Google 
Ads, redes sociais e avaliação pós-hospedagem (Sac 2.0) com report para América Latina. O principal resultado foi a fidelização 
de recompra de hóspedes que já estiveram no hotel, tornando o TRYP o hotel com maior representatividade de ocupação na 
região com fluxo de faturamento e operação no azul. https://www.trypparaiso.com.br/  

 

• Port to Port Immigration Services - Agência de Imigração Canadense 
Criação de website global em inglês, espanhol, francês e português, bem como desenvolvimento de canal brasileiro no Instagram 
para atrair novos clientes para a região do atlântico canadense. O principal resultado foi a quantidade de novos clientes que 
entraram em contato pelos canais digitais solicitando orçamento e manteve a empresa com fluxo de leads no período de 
fechamento das fronteiras do país na pandemia. https://www.ptpimmigration.com/  

 
 
VisitNow | Gerente de Comunicação e Marketing Digital | Abr/19 – Abr20 
Plataforma brasileira para reservas de hospedagens de última hora 
 
• Gestão e desenvolvimento de equipe atuando na área de Comunicação e Marketing 
• Gerenciamento de estratégias digitais e definição de funil de vendas para aquisição de novos hotéis e hóspedes na plataforma 
• Estratégias de Growth Hacking para melhorias na experiência dos usuários no app e ecommerce 
• Uso das redes sociais com patrocínio de postagens, definição de público alvo, canais prioritários e geração de leads 
• Desenvolvimento de campanhas, aprovações de pautas, acompanhamento de entrevistas, produção de conteúdo (inbound 

marketing) e aprovação de comunicados e materiais (on e off line) de apoio de ações de engajamento 
• Gestão do patrocínio de eventos e organização de feira com apoio de agências de PR, Propaganda e time interno 
• Definição de KPIs e apresentação semanal das metas junto ao board da startup 
 
Principais Resultados: Gestão de campanhas que trouxeram mais de 3 mil hotéis para a base no período de lançamento, usando 
estratégias de inbound marketing, funil de vendas e CRM com equipe comercial, tornando a plataforma com cobertura nacional, além 
de emplacar a novidade em grandes canais como Época, Folha de SP e canais de turismo. 
 
Unimed do Brasil | Analista de Marketing Sênior | Abr/14 – Abr/19 
Maior cooperativa de saúde do mundo e com 18 milhões de clientes. 
 
• Gestão de equipe com 3 profissionais na área de Marketing Digital e Planejamento Estratégico de Produtos 
• Responsável pelo desenvolvimento do planejamento estratégico em soluções digitais nacionais, avaliando os principais canais e 

oportunidades de investimento 

http://viva10.com.br/
https://www.trypparaiso.com.br/
https://www.ptpimmigration.com/


• Análise e controle do budget da área de marketing digital 
• Implantação e gestão estratégica de novos negócios canais digitais de vendas (landingpages, sites e aplicativos) 
• Responsável técnico pelas negociações de novos fornecedores para a área 
• Apresentação de resultados das iniciativas de ações promocionais e do marketing de relacionamento 
• Contratação e gerenciamento da agência digital para suporte de conteúdo, Google e Facebook Ads, projetos especiais, SAC2.0 e 

monitoramento de sentimento da marca, além de denúncias de uso indevido do branding 
• Participação no processo de inovação e lançamento de novos produtos digitais 
• Estratégias de posicionamento da marca na web, gerando awareness e leads para as 345 Unimeds 
• Desenvolvimento de campanhas, aprovações de pautas, acompanhamento de entrevistas, produção de conteúdo (inbound 

marketing) e aprovação de comunicados e materiais (on e off-line) no apoio de ações de engajamento 
• Desenvolvimento e aprovação de todos os planejamentos estratégicos de marketing para cerca de 10 produtos comercializados 

pela Unimed do Brasil 
• Acompanhamento mensal da execução e geração de KPIs para tomada e convergência de decisões, tudo isso com metas anuais 

e geração de relatórios para a diretoria 
 
Principais Resultados: Fomos eleitos pelo LinkedIn Top Companies em terceiro lugar no ranking de 2018 das empresas em que os 
brasileiros mais sentem vontade de trabalhar. Destaco a criação de Guia de Mídias digitais que envolveu a participação de 57 
profissionais que visaram a padronização de mais de 600 canais de Unimeds. E, por fim, fomos eleitos pelo Estadão como a marca 
mais engajada no segmento de plano de Saúde nas redes sociais. 
 
 
ZOOM LEGO Education | Designer Gráfico | Out/12 – Abr/14 
Editora Vida | Assistente de Marketing | Ago/11 – Out/12 
 
Experiência 

 
• Universidade Metodista de São Paulo, Pós-Graduação em Marketing, 2016 
• Universidade Metodista de São Paulo, Graduação em Publicidade e Propaganda, 2012 
 
Cursos Complementares 

 
• ComSchool - Gerente de Ecommerce 
• ComSchool - Marketing Digital de Alta Performance 
• Google Certificates 2019-2020 (Analytics, Adwords, Waze e +7) 
 
Sistemas e Software 

 
Pacote Office | Pacote Adobe | RD Station | HubSpot | Google Ads | Facebook Ads | Internet. 
 
Idiomas 

 
• Inglês – Avançado 
• Espanhol – Avançado 


