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Atividades profissionais
 
06/2015 a atual
Proprietário
HETO COMUNICAÇÃO E MARKETING

Principais atividades: Consultoria de Marketing. 
Planejamento de Comunicação e Marketing 
Digital para clientes. Construção de Estratégias de 
Marketing de Conteúdo para Blogs e Redes Sociais. 
Desenvolvimento de sites e Blogs. Produção de 
conteúdos (imagem, vídeo e texto) para BLOG, 
Sites e Redes sociais. Criação de projetos gráficos. 
Diagramação. Redação Jornalística e Publicitária 
(Copyrighting). Direção e produção de vídeo. Produção 
de fotografia. Mentoria e consultoria para times de 
marketing de empresas. Gestão de Marketing Digital, 
anúncios pagos, SEO.

jul a nov / 2018
Analista de Marketing Digital
DIALHOST INTERNET

Principais atividades: Planejamento e produção de 
conteúdo (texto e imagem) p/ redes sociais e blog. 
Participação em eventos de tecnologia. Criação de 
peças gráficas para a web, redes sociais, mídia impressa 
e material promocional. Estratégia, criação (texto, 
imagem e html) e monitoramento de e-mail marketing. 
Acompanhamento de métricas de acesso aos canais 
digitais pelo Google Analytics. Acompanhamento e 
gestão de campanhas nas plataformas Facebook Ads, 
Google Ads e LinkedIn. Outras atividades do cargo.

09/2016 a 03/2017
Analista de Marketing Digital
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS

Principais atividades: Planejamento e execução de 
campanhas de marketing digital. estratégias para 
captação de leads. Planejamento e produção de 
conteúdo para site, blog e redes sociais. Criação de 
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Resumo de qualificações
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ênfase nos processos criativos. 

Iniciou sua carreira profissional no 
ano de 2001, com desenvolvimento 

de sites e design gráfico. Foi 
colaborador de diversas instituições. 

Prestou consultoria e assessoria 
de comunicação e marketing para 

diversas empresas. Em sua trajetória 
profissional, especializou-se de forma 
multidisciplinar em branding (gestão 
de marcas), design gráfico (on e off) 

marketing digital (sites/blogs, SEO, 
redes sociais), marketing de conteúdo 
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Formação Acadêmica

2009 - 2013
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peças gráficas online e offline. Manipulação e análise 
de dados estatísticos. Elaboração de relatórios e 
análise de métricas de redes sociais. Manutenção de 
sites. Cobertura fotográfica. 

2001 a 2015
Designer gráfico, Webdesigner, Publicitário
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Principais atividades: Gestão da marca (branding). 
Criação de peças gráficas online e offline. Diagramação. 
Desenvolvimento de sites. Produção de fotografia. 
Redação jornalística e publicitária. Direção e produção 
de vídeos. Contato com imprensa, meios de 
comunicação e com a indústria gráfica. Planejamento, 
desenvolvimento e execução planos de comunicação. 
Aplicação de treinamentos voltados para manutenção 
de sites e gestão do sistema wordpress. Participação 
em equipes organizadoras de eventos corporativos. 

Realizações importantes: Elaboração de estratégias 
de identidade visual e criação de manual específico. 
Criação de catálogo com produtos com a marca UFLA. 
Elaboração e coordenação de projeto de padronização 
de portal na internet. Direção geral do documentário 
em vídeo “50 anos de Federalização da ESAL/UFLA”. 
Elaboração de planejamento gráfico e diagramação do 
Relatório de Gestão UFLA (gestões 2004-2008 / 2008-
2012). Membro da Comissão Temática de Comunicação 
para elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da UFLA 2011-2015. Coordenação e 
ministração de cursos.

1999-2001 / Voluntário / Facilitador / Ator
FUNDAÇÃO PRÓ-DEFESA AMBIENTAL

Principais atividades: Participação como ator em 
grupo teatral, com finalidade social e educativa, 
mantido pela Fundação Pró-Defesa Ambiental, em 
parceria com governos municipal, estadual e federal. 
Facilitador de informática para crianças carentes de 
projeto aprovado pela fundação junto ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia da época. Organização e 
participação de Eventos para adolescentes envolvidos 
em questões sociais, em um movimento que existia 
na época, chamado Movimento de Adolescentes 
Brasileiros, com diversos grupos do país. Voluntariado 
na comunicação da fundação, com a manutenção 
do site e a produção de peças para divulgação e 
conscientização de tais projetos, inclusive implantação 
do Programa de Coleta Seletiva de Lixo, Associativismo 
e Educação Ambiental de Lavras, onde se empregava 
dezenas de pessoas carentes, por meio da ACAMAR 
- Associação de Catadores de Lixo e Materiais 
Reciclados de Lavras.

Cursos / treinamentos / Certificações

2018  Facebook Ads & Instagram Ads - Udemy
2017  Introdução ao Inbound Marketing - RD Station
2018  Produção de Conteúdos para a Web - Rock Content

2017  Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais e  
 Liderança / SEBRAE
2017  Planejamento Estratégico / SENAC
2017  BLOG do Zero / Viver de Blog (VDB) / SP
2017  Produção de Conteúdos Memoráveis / VDB / SP
2012  Adobe Premiere / IMPACTA Tecnologia - SP
2004  Marketing / UFLA
2003  Oficina Equipes Empreendedoras / FAEPE/UFLA

Conhecimentos

Softwares: Pacote Adobe (Illustrator, XD, Indesign, 
Photoshop, Premiere), Windows/Office, Navegadores 
web, SSH clients, VS Code.

Marketing digital: Mlabs (ferramenta de agendamento 
de posts). Facebook e Instagram Ads. Google Ads. 
SurveyMonkey. Google Forms. Google Analytics. RD 
Station. LeadLovers.

Linguagens: HTML5. CSS3. PHP (conhecimentos 
básicos)

Gestão de sites e blogs: Domínio completo do 
CMS WordPress (instalação, configuração, gestão e 
treinamento).

Outras atividades
 
• 2018 — Participante do iMasters InterCon 2018;

• 2018 — Participante do RD On The Road – BH;

• 2016 — Colunista na Revista Ipê / Lavras MG

• 2016 — Colunista no Jornal O Repórter - MG;

• 2008 a 2015 — Capista de livros da Editora da 
Universidade Federal de Lavras;

• 2012 — Sócio do Clube de Criação do Sul de Minas;

• 2012 — Acadêmico participante da Agência 
Experimental de Comunicação “Armazém”, no 
Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS);

• 2011 — Membro da organização do Workshop “Os 
desafios em comunicar com os consumidores” 
(UNIS/Varginha MG);

• 2010 — Ganhador do concurso para a escolha de 
logomarca em comemoração aos 250 anos da 
“Paróquia Sant’Ana” (Lavras MG);

• 2008 — Editor de programação visual e web da 
“Expocafé 2008”, maior evento de cafeicultura da 
região Sudeste (Lavras e Três Pontas MG);

• 2008 — Editor de programação visual dos eventos 
em comemoração aos 100 anosda UFLA;

• 1998 — Ganhador (1º lugar) do Prêmio Furnas de 
Combate ao desperdício de energia elétrica “de 
olho no futuro/98/municípios lindeiros” (Lavras MG).
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