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Inglês

Tecnologia

SOBRE

Profissional com 25 anos de experiência nas áreas de Comunicação e Marketing. 
Empreendedor desde 2006, atuou em agências de Santa Catarina e de 
Portugal, foi sócio e fundador da Voglia Neo Branding de Florianópolis. Em 2010 
compôs corpo docente do curso de Publicidade na Unisul. Premiado na 
categoria Ouro do Prêmio ABERJE 2006, Ouro na Categoria Inovação e Categoria 
Especial do Prêmio Central de Outdoor 2006 SC, Ouro no 2º Prêmio 
Catarinense de Propaganda 2004 e Ouro no Festival de Figueira da Foz - 2001. 

Em 2019 foi responsável pela estruturação de plano go-to-market do Sumá
- Plataforma de Comércio Justo da Agricultura Familiar - criando a estratégia de 
Marketing, o enxoval de comunicação, assim como estruturando e executando o 
plano de prospecção outbound. Nos seis primeiros meses o Sumá triplicou seu 
faturamento no mercado B2B. No segundo semestre de 2019, integrou o quadro 
societário da Tentáculo Digital, criando sua estratégia comercial, pitch de negócios, 
web site e materiais de prospecção. Foi responsável pelo desenvolvimento 
de negócios levando a software house a faturar 90k mês. 

Cofundador da Bravi Solutions em 2014, onde participou ativamente na criação 
da plataforma de Learning Analytics Prisma, que promove o sucesso acadêmico 
através da análise preditiva de dados e ferramentas de engajamento digital, 
beneficiando  100 mil alunos do Ensino Superior.  Cocriador do game para ensino 
de inglês Quiz Your English em parceria com a Universidade de Cambridge, hoje 
com mais de 400 mil instalações, ajudando estudantes em mais de 100 países.   

FORMAÇÃO

MBI (Master Busines Inovation) - Católica de Santa Catarina - 2019 - 2020
Pós-Graduação voltada aos que desejam desenvolver negócios inovadores e que 
desejam ser protagonistas das mudanças. Busca formar profissionais para atuar 
em ambientes dinâmicos e desafiadores, com visão de negócio. 

EXPERIÊNCIA

Diretor de Desenvolvimento de Negócios & Marketing - Bravi Solutions
2014 - 2019

Sócio & Diretor de Atendimento - Sambba Propaganda
2013

Sócio e Diretor Comercial - Tentáculo Digital
2019 - 2020 B

Consultor Comercial e de Marketing - Sumá App
2019 - 2020

Fundador & Diretor de Atendimento / Criação - Voglia Neo Branding 
2005 - 2013

Diretor de Arte - Neovox Comunicação
2002 - 2004

Diretor de Arte - Young & Rubicam Portugal
2000 - 2001

Assistente de Arte - Vox Profissionais de Comunicação
1998 - 2000

Arte-finalista - D-sign Comunicação
1994 - 1996



CONHECIMENTOS

#planejamentodemarketing
#inboundmarketing
#outboundmarketing
#gestãocomercial
#planejamentocomercial
#vendascomplexas
#growthhacking
#direçãodearte
#identidadevisual

#publicidadeepropaganda
#direçãodecriação
#superapresentações
#gestãodeprojetos
#inovaçãoetecnologia
#scrum
#desenvolvimentoágil
#designthinking
#businessmodelcanvas

Cocriador e ativista do Instituto Mundial do Skate. 
O IMS, nasce da energia transformadora da cultura do skate no Brasil 
e no mundo. Através do seu caráter integrador e da sua postura social, 
realiza ações com jovens carentes, criando ambientes de expressão da 
cultura do skate em suas mais diferentes formas. Atuação como idealizador 
da iniciativa, ações ligadas ao desenvolvimento comercial na busca de 
investimentos e criação da identidade visual.

Cofundador do Instituto Sapiens Social Team. 
Entidade que busca desenvolver ações de caráter cultural, artístico, 
educacional, social, esportivo, beneficente, assistencial, de caráter 
filantrópico em prol dos seus objetivos sociais e da sua aplicabilidade 
para oferecer oportunidades para que as novas gerações possam 
desenvolver os seus potenciais.

Libras e Contos - Start-Ed da Fundação Lemann 2013. 
O Libras e Contos é uma plataforma de livros virtuais para os professores 
utilizarem na alfabetização de crianças surdas no Português como segunda 
língua. Ele permite que surdos aprendam Português escrito usando compa-
rações com sua primeira língua, Libras - que é a Língua Brasileira de Sinais, 
e que tutores criem e compartilhem esse material didático usando a 
ferramenta. Participação na criação do MVP da Plataforma Web, assim 
como na criação do Pitch e dos materiais de apresentação para a seleção 
do Start-Ed 2014.

Co-Lecione - Social Good Brasil Lab 2014.
O Co-Lecione é uma plataforma aberta e gratuita onde professores pode-
rão criar, compartilhar e co-criar planos de aula. O foco não é em conteúdo 
"o que ensinar", embora o produto dê suporte a isso, e sim em "como 
ensinar", como dar aulas melhores, visto que várias pesquisas setoriais 
indicam que o problema no Brasil não é falta de conteúdo e sim falta 
de formação de professores.

REALIZAÇÕES

Ramp Up Tour - Universidade Previsível & Ramper - 2018
Workshop sobre prospecção de vendas para o mercado B2B, com objetivo 
de proporcionar o acesso às melhores práticas e tendências comerciais 
consolidadas no Brasil e em outros países.

Graduação em Publicidade e Propaganda - UNISUL - 2006
Direcionado a formação de profissionais criativos, com espírito crítico 
e capacidade de planejamento, aptos a realização de atividades ligadas 
a promoção de ideias, produtos, serviços e experiências. 

Curso de Design Thinking - Escola Design Thinking & Descola - 2019
Curso online de imersão no processo de design thinking, um modelo mental 
que engloba uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação 
e a solução de problemas complexos. 


