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 Formação Acadêmica
 MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais pela Faculdade Estácio de Sá de Juiz de
Fora, incluindo as seguintes matérias:
•

Cenários digitais e comportamento do consumidor

•

E-branding

•

Métricas e monitoramento na Web

•

Mobile Marketing

•

Planejamento estratégico de Marketing Digital

 MBA em Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação pela Universidade Federal de Juiz de
Fora, incluindo as seguintes matérias:
•

Metodologias para gerência de projetos

•

Gestão de segurança e infraestrutura de TI

•

Gerência de qualidade de software

•

Planejamento estratégico

•

Planejamento e controle de projetos

 Graduado em Sistemas para Internet no Instituto Vianna Júnior em 2010, tendo em vista algumas
das matérias:
•

HTML, CSS e Javascript

•

Aplicativos gráficos (CorelDraw, Illutstrator e Photoshop)

•

PHP

•

JAVA
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 Cursos
 Curso de certificação pela Resultados Digitais para operador de RD Station com habilitação em
captação, segmentação, manipulação e nutrição de leads.
 Curso de certificação pela Resultados Digitais em Customer Success com habilitação em Métricas
de CS e Onboarding para retenção de clientes.
 Curso de certificação pela University Publisher by Google para o gerenciador de anúncios
DoubleClick for Publishers ( Google DFP ) com habilitação em segmentação, automação e
mensuração das peças. ( Curso em andamento )
 Curso de SEO ( Search Engine Optimization) online pelo Seo Master ( www.seomaster.com.br ) .
 Curso de programação Front-end com Javascript e JQuery pelo Caelum no Rio de Janeiro, RJ.
 Curso de CSS3 e HTML 5 no Treina Web ( www.treinaweb.com.br ).


Técnico em Informática através do Colégio Politécnico Pio XII.

 Habilidades
 Bootstrap – Desenvolvimento de sites com framework front-end bootstrap
 Wordpress developer – Desenvolvimento e personalização de sites utilizando Wordpress
 Inbound Marketing – Experiência no uso de técnicas de Inbound Marketing para captação de leads
 Lead Nurturing - Experiência no uso de técnicas para nutrir os leads e otimizar as conversões de
vendas.
 Google DFP – Experiência no uso da ferramenta para gerenciar, otimizar e mensurar anúncios.
 RD Station – Implementar, gerenciar e automatizar a ferramenta. Tenho experiência em
desenvolver segmentações complexas e criar automações de e-mail marketing otimizadas para
nutrir os leads de forma mais precisa.

 Experiência profissional
 Grupo Emedia agência digital ( Desde 05/2017 até atualmente )
Função: Analista de marketing digital
Gerenciamento de conteúdo, planejamento de anúncios, captação, retenção e nutrição de leads é
meu principal foco. Usando a RD Station para captar e nutrir os leads, automatizei vários fluxos de
nutrição via email marketing para aumentar o engajamento dos leads e oferecer produtos
relevantes a cada lead especificamente. Paralelo a isso, planejo as ações de redes sociais, conteúdos
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que vamos abordar e ações do mês focados nas personas definidas para cada projeto, gerenciando
cada anúncio diretamente com os próprios anúnciantes.
 Ato interativo agência digital (Desde 2010 até 05/2017)
Função: Analista de desenvolvimento de sistemas.
Gerenciamento de conteúdo, planejamento de campanhas focadas na captação de novos leads ou
direcionadas a eles através de técnicas de Inbound Marketing, desenvolvimento de aplicações,
criação, customização e hospedagem de websites, sistemas de e-commerce, redes sociais e
Wordpress. Todos os projetos responsivos e personalizados para portais de conteúdo usando web
standards (XHTML e CSS), boas praticas de acessibilidade e usabilidade seguindo os padrões W3C
com técnicas em SEO.
 Centro de Cultura Oriente Ocidente (De 2008 até 2010)
Função: Estágio em Desenvolvimento Web, Editoração Gráfica e Planejamento de campanhas.
Planejamento de campanhas, Marketing dos cursos através de blogs, redes sociais e mail marketing,
desenvolvimento de aplicações, criação, customização e hospedagem de websites, sistemas de
ecommerce e Wordpress. Todos os projetos responsivos e personalizados para portais de conteúdo
usando web standards (XHTML e CSS), boas praticas de acessibilidade e usabilidade seguindo os
padrões W3C com técnicas em SEO.

Felipe Marcelino Alves
www.felipemarcelino.com

