Veruska Motta Ferreira da Silva
Perfil do currículo: Profissional
Data de nascimento: 29/04/1984
Endereço: Av Aleixos Jafet ,1982 Apto 88 Bloco A
Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 05186-005
Contato: 11 3943.6218 | 11 7826.4352
Pretensão salarial: a combinar
www.veruskamotta.com.br

Cargo de interesse: Marketing
Perfil profissional
Formada em Comunicação Social, com Pós Graduação em Gestão de Marketing Empresarial
e MBA em Marketing, atuo como supervisora de marketing, responsável por criação de
campanhas promocionais e ações de endomarketing.
Sou uma profissional dinâmica que visa minimização de custos e maior agilidade nos
processos. Já atuei na implantação de CRM, treinamentos de funcionários e possuo amplo
conhecimento em toda rotina administrativa e operacional, elaboração e coordenação de
eventos em geral, controle de estoque, logística de envio de material.
Treinamentos a equipe comercial, montagem de estrutura organizacional de empresa,controle
de budget e conhecimento na rotina de marketing completam minhas habilidades.

Especializações





Certificada pelo Instituto Marcelo Ortega e Revista Venda Mais no treinamento como
Palestrante Profissional. Formada no livro Sucesso em Vendas.
Promoção e organização de festas
Montagem de feiras, palestras e workshops
Realização de formaturas e coordenação de equipe de segurança (Beauty Fair, Expomusic,
Artesanato, Bienal)





Promoções de produtos em pontos de vendas
Escolha de brindes e cotações em geral
Suporte a representantes comerciais e palestras de meio ambiente
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Formação acadêmica
MBA em Marketing | 05/2010 a 03/2011
Instituição: Centro Universitário Nove de Julho

Pós-Graduação em Gestão em Marketing Empresarial | 05/2009 a 05/2010
Instituição: UNIBAN

Graduação em Comunicação Social | 02/2004 a 12/2008
Instituição: Centro Universitário Nove de Julho

Técnico em Gestão Ambiental | 02/2002 a 12/2002
Instituição: Senac

Telemarketing | 03/2001 a 12/2001
Instituição: Força Sindical

Técnico em Administração | 02/2000 a 12/2000
Instituição: Circulo de amigos do menor Patrulheiro

Experiência profissional
Qualitek Corretora de Seguros Ltda. - de 09/2010 a 03/2012
www.qualitekcorretora.com.br

Último cargo: Gerente de Marketing
Salário: R$3.000,00
Descrição das atividades:
Criação e desenvolvimento de departamento de marketing, montagem de programas de
fidelidade, identidade visual, contratação, seleção e treinamento de equipes de vendas.
Aplicação e desenvolvimento de campanhas motivacionais, elaboração de planejamento anual,
controle de despesas, gerenciamento geral da estrutura departamental da empresa. Compra e
escolha de brindes, campanhas motivacionais, controle de verbas, eventos corporativos, controle
de agendas, agendamento de viagens e pagamentos diversos.
CADRITECH Computação Gráfica - de 09/2008 a 09/2010
www.cadritech.com.br

Último cargo: Supervisora Departamento de Marketing
Salário: R$2.400,00
Descrição das atividades:
Responsável pelo marketing, endomarketing e eventos da empresa. Coordenação de eventos,
criação de campanhas e material promocional, parcerias e implantação de CRM como ferramenta
de controle operacional. Elaboração e execução de campanhas de incentivo a funcionários.
Controle de verbas, emissão relatórios, aplicação de metas e controle de resultados. Foco em
vendas e visibilidade na marca combatendo concorrentes através de eventos focados e ações de
marketing. Implantação de CRM e treinamentos a departamentos. Treinamentos ao
departamento de vendas e coordenação de projetos. Assessoria de imprensa, montagem de
estratégia de divulgação, foco em veículos de rápida repercussão e marketing online.
Coordenação de agenda de cursos, montagem e divulgação de turmas. Visitação de escolas e
faculdades, fechamento de parcerias.
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Marketing Brasil - de 02/2008 a 07/2008
www.marketingbrasilonline.com.br

Último cargo: Gerente de contas
Salário: R$1.200,00
Descrição das atividades:
Prospecção de clientes, elaboração de projetos distintos para diversas empresas e segmentos.
Criação de campanhas, coordenação de projetos e seleção de pessoal, endomarketing, feiras,
congressos, eventos empresariais entre outras funções pertinentes a área. Clientes atendidos
como: Riclan, Vinicola Goes, Phytoervas. Coordenação de equipe de merchandising, relatório de
vendas, implantação de equipe de vendas e treinamentos. Visitação a médicos, atuando como
propagandista atendendo contas distintas.
SESCON / Sindicato dos Contadores - de 11/2007 a 02/2008
www.sescon.org.br

Último cargo: Gerente de contas
Salário: R$1.250,00
Descrição das atividades:
Elaboração de eventos internos e externos da empresa. Montagem de material para palestras e
divulgação de todos os eventos. Ações internas de endomarketing. Realização de formaturas e
eventos de premiações internas. Compras, controle de budget.
VCA Cursos e Eventos / Vigna Advogados - de 09/2007 a 11/2007
www.vigna.adv.br

Último cargo: Coordenadora de Marketing e Eventos
Salário: R$1.200,00
Descrição das atividades:
Implantação e criação do departamento de marketing e ventos da empresa.Montagem de
agenda de cursos e palestras, contratação de palestrantes, criação de material promocional.
Divulgação e contato com clientes para venda de pacotes empresariais dos cursos ministrados.
Inclusão do processo de endomarketing empresarial. Responsável por todas as contas da
empresa, fechamento de caixa e controle de verbas.
Pearson Education do Brasil - de 06/2007 a 09/2007
www.pearson.com.br

Último cargo: Estágio em Marketing
Salário: R$900,00
Descrição das atividades:
Coordenação de eventos em geral como lançamento de livros, conferências empresariais e festas
de confraternização da empresa. Inclusão e divulgação de todos os eventos em sites e envio de
malas diretas. Montagem de material de divulgação em geral. Responsável por agenda de
palestrantes internacionais e controle de verbas para eventos.
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JPL Promoções e Eventos - de 02/2007 a 06/2007
www.jplpromocoes.com.br

Último cargo: Atendimento / Criação
Salário: R$900,00
Descrição das atividades:
Prospecção de clientes, elaboração de campanhas promocionais, cotações de serviços e material
promocional, responsável por carteira de clientes, elaboração de brindes personalizados,
campanhas de incentivo, contratação de pessoas e visitas a clientes. Coordenação e elaboração
de eventos, calendários promocionais para empresas, coordenação em ações de merchandising e
negociação com trade de lojas para inclusão ou realização de atividades em geral. Clientes
atendidos: FEMSA, Fuji Film, Zaeli, Rico Massas, Vale Fertil entre outros.
Pearson Education do Brasil - de 06/2005 a 02/2007
www.pearson.com.br

Último cargo: Estágio em Marketing
Salário: R$1.000,00
Descrição das atividades:
Elaboração e organização de eventos, suporte à representantes comerciais, cotações de
produtos, escolha de brindes, reserva de passagens aéreas, hotel e veículos. Toda rotina
administrativa e operacional. Divulgação de materiais, controle de despesas, responsável por
notas fiscais de envio de material. Elaboração de projetos e campanhas para divulgação de livros
e ações de incentivo para funcionários.
Intermédica Sistema de Saúde S.A. - de 07/2004 a 05/2005
www.intermedica.com.br

Último cargo: Recepcionista
Salário: R$600,00
Descrição das atividades:
Atendimento ao público, emissão de guias médicas, marcação de consultas e perícias médicas,
atendimento ao Call Center e fechamento de dados ao sistema integrado empresa.
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