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Formação acadêmica 

• Insper – Curso de extensão em Marketing Digital 

• Insper – Certificate in Marketing Management.  

• Bacharel em Relações Internacionais pelas Faculdades Integradas Rio Branco, formação 
em dezembro de 2015;  

• Intercâmbio acadêmico-social do Rotary Internacional por um ano em Soest, Alemanha, 
onde frequentou ao Aldegrever Gymnasium em 2011.  

 
Nano degrees 

• Mentoria de Luciano Larossa – Facebook ads 360 

• São Paulo Digital School – Instagram Marketing 

 
Resumo de qualificações 

• Implementação da plataforma Sales Force; 

• Know how em identificação de perfil de compra, arquitetura de ações, programa de 
relacionamento;  

• Experiência em Google Ads e Facebook Business;  

• Experiência em pacote Adobe (Photoshop, Premier e Ilustrator) 

Experiências Profissionais  
 

Palácio Tangará (Novembro 2018 – atual) 
(Um dos principais Hotéis de luxo em São Paulo, parte da Oetker Collection, aproximadamente 
300 funcionários)  
 
Última posição: Coordenador de Marketing Digital 
Principais responsabilidades:  

• Gestão e manutenção do site institucional do Palácio Tangará e também do e-
Commerce voltado à venda de experiencias;  

• Comunicação integrada online das frentes de spa, gastronomia e hospedagem, bem 
como de seus respectivos produtos; 

• Definição da estratégia de campanhas de CRM (target, conteúdo e oferta); 

• Gestão do Budget de marketing digital, ads e performance (ROI, CTR, teste ABC, etc) 

• Desenvolvimento de jornada de comunicação e retenção de clientes; 

• Trabalho em conjunto com o Headquarter em Paris para a definição de da estratégia de 
marketing online e SEO para a propriedade; 
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Dorben Group (Julho 2016 – Novembro 2018) 
(Holding panamenha representante das marcas CH Carolina Herrera, Tory Burch, Michael Kors, 
TOD’s e Jimmy Choo no Brasil, aprox. 150 funcionários)  
 
 
Última posição: Coordenador de CRM & BI  
Principais responsabilidades:  

• Implementação do programa Sales Force; 

• Definição da estratégia de segmentação de clientes; 

• Definição da jornada dos clientes em todas as marcas do grupo; 

• Desenvolvimento de estratégias para um melhor relacionamento com os clientes (RFV, 
planejamento de ações 1:1 e ativações periódicas); 

• Acompanhamento das vendas via e-commerce via Farfetch; 

• Busca de parceiros para ações de marketing; 

• Estudo e preparo do Open to Buy anual e por coleção; 

• Análises de performance (margem, sell- thru, crescimento, índices de conversão, PA, 
Ticket Médio, entre outras) 

Posição anterior: Analista de CRM e Marketing  
Principais responsabilidades  

• Criação de campanhas para envio de e-mail marketing e WhatsApp; 

• Controle de ROI de ações de marketing; 

• Relacionamento com shoppings centers, revistas, jornais, influencers e outros meios 
para identificar as melhores alternativas para anúncios, divulgações em loja e incentivar 
promoções; 
 

Hostway Viagens e Turismo (Outubro 2015 – julho 2016)  
(Agência de turismo corporativo, aprox. 80 funcionários)  
 
Última posição: Assistente de Marketing 
Principais responsabilidades  

• Criação de identidade visual da marca e de todo material online e impresso;  

• Criação e manutenção das redes sociais;  

• Análise de relatórios de econômicos que resultem em maior facilidade de compreensão 
do nosso cliente e divulgação para os outros departamentos (Survey Monkey e Google 
Forms); 

• Planejamento, idealização e execução de ações internas de incentivo aos demais 
colaboradores;  

• Contato com principais fornecedores com o objetivo de fortalecer parcerias e melhorar 
aspectos de trade marketing do departamento de VIP Desk da agencia;  

• Planejamento e organização de ações de marketing e também de endomarketing, 
promovendo maior interação entre as equipes e criação de um melhor ambiente de 
trabalho;  

 
Idiomas 

• Inglês: Fluente  

• Espanhol: Fluente  

• Alemão: Avançado  


