ADRIANA APARECIDA ROSA GONÇALVES
ANALISTA DE MARKETING COM ÊNFASE EM COORDENAÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS
Mais de 10 anos de experiência profissional em marketing. Coordenação em comunicações e eventos
corporativos, marketing promocional, campanhas integradas, planos de comunicação, elaboração de briefing e
implementação de estratégias institucionais. Experiência e controle na aplicação das ferramentas Lean.

PRINCIPAIS ATIVIDADES EXERCIDAS
Coordenação do Departamento de Marketing
Responsável pelo processo de naming
Coordenação e participação em eventos nacionais e internacionais
Criação de eventos internos para integração de funcionários e clientes
Pesquisas de mercado e novas oportunidades
Coordenação de entrevistas para veículos de comunicação
Projetos para campanhas institucionais
AMC - Agente de Melhoria Continua (LEAN)

FORMAÇÃO
Graduada em Publicidade e Propaganda (1998)
Universidade Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP – Brasil

IDIOMAS
Inglês Intermediário - Espanhol Intermediário

CURSOS EXTRAS
Gestão e projetos de Marketing Cultural - Fundação Cassiano Ricardo
Organização de Eventos - Senac SJCampos – 2012
Treinamento de ferramentas LEAN - Centro de Treinamentos Embraer Eugenio de Melo
Treinamento FCPA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2007 a 2015 - Coordenadora de Marketing e Eventos - Bradar - Embraer Defesa & Segurança
Definição das estratégias a serem adotadas pela empresa, no marketing de seus produtos e serviços,
planejamento, execução e controle das estratégias de marketing, na produção de material de apoio e materiais
promocionais. Desenvolvimento e implementação do processo de naming, incluindo campanhas, eventos,
marketing digital e impresso. Trabalhando em estreita colaboração com a equipe de vendas da empresa;
permitindo-lhes cumprir os seus objetivos comerciais, fornecendo-lhes ferramentas adequadas, materiais e
apresentações. Planejamento das atividades de Endomarketing, incluindo a elaboração de eventos para
demonstração dos novos produtos e serviços para o corpo de funcionários.

Experiência em controle de

orçamentos, pesquisa de fornecedores, pagamento e follow up de entregas. Promoção da empresa em feiras e

eventos nacionais e internacionais, cuidando desde análise para participação, locação de espaço, contratação
de montadora, logística, identidade visual, análise de materiais promocionais, e apoio durante a realização do
evento até a sua finalização.
1994 a 2007 - Secretária e Assessora da Presidência - Marketing - TECSAT LTDA
Atuando na Presidência do grupo, assessorando a diretoria em todos os assuntos da empresa, Follow up com
fornecedores de canais de TV por assinatura e controle de pagamento para sinais de satélite, coordenação na
participação de feiras e congressos nacionais e internacionais, promoção de eventos inclusive aeroshows,
atendendo clientes e visitantes em geral. Execução de trabalhos promocionais tais como participação na
elaboração da propaganda de produtos, filmes comerciais e institucionais, material promocional e campanhas
para lançamento de produtos, participação no programa de TV aberta como apresentadora.
1991 a 1993 - Técnica Bancária - Banco do Brasil S/A
Atuando nos serviços administrativos bancários gerais.

PRINCIPAIS EVENTOS EXECUTADOS (2007 a 2015)
LAAD – Feira Internacional de Defesa e Segurança – Rio de Janeiro – Bianual
FIDAE – Feira Internacional de Defesa Aérea – Santiago-Chile - Bianual
BID – Base Industrial de Defesa - Anual
IDEX - International Defense Exihibiltion & Conference - Bianual
EXPODEFENSE - Feira direcionada a empresas de Geotécnia e geoprocessamento - Anual
Semana Nacional das Comunicações do Exército - Anual
Evento Interno - Encontro e Operadores e usuários dos produtos de defesa – SP- Anual
MISSÃO BRASIL TURQUIA – Visita das forças para cooperação entre os países.
EXPOSEC – Feira Internacional de Segurança – SP – Anual
GEOINTELLIGENCIA – Evento Direcionado a Geoprocessamento e Defesa - Anual
SIMEXMIM – Seminário de Exploração Mineral - Anual
SBSR – Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – Bianual
CBGB – Congresso Internacional de Grandes Barragens – Bianual
ICC – Congresso Internacional de Cartografia – Anual
Congresso Brasileiro de Cartografia – Anual
MundoGEO#CONNECCT – Conferência e Feira de Geomática e Soluções Geotécnicas – Anual
INTERGEO – Conferência Internacional de Geotecnologias – Anual

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Casada, 42 anos - São José dos Campos - SP
12 98845.8547 | 12 3911.5297 | drika2@hotmail.com
https://br.linkedin.com/pub/adriana-gon%C3%A7alves/15/288/183/pt
Sigilo, discrição, dinamismo, iniciativa, organização, criatividade, fluência verbal, assertividade, análise crítica,
relacionamento interpessoal, ética, controle, espírito de equipe, complementam minha experiência ao longo dos
tempos.
Adriana Gonçalves

