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Brasileira, Solteira, 37 anos 
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OBJETIVO: COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
 
 
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES: 
 

*Jornalista com experiência de 13 anos na área de logística e transportes, com destaque para 
comunicação corporativa, empresarial e assessoria de imprensa. Amplo conhecimento na elaboração de 
pautas, notas, artigos, cases de sucesso, releases, reportagens especiais, redação, entrevistas, coletivas 
de imprensa, gerenciamento de crise, revisão de textos, media training, desenvolvimento de media 
briefings, Q&A e media guidelines. Atuação em grandes empresas multinacionais da área de logística, 
supply chain, transporte marítimo, terrestre e de gerenciamento aduaneiro. 
 
*Mais de 4 anos de experiência em redação, reportagem, revisão de textos, cobertura de eventos, tendo 
desenvolvido matérias jornalísticas nas áreas de economia, agronegócio, logística, transportes, 
educação e política. 
 
*MBA em Logística Nacional e Internacional. 
 
*Ótimo networking com a imprensa, com destaque para mídias de negócios, economia, agronegócio e 
setoriais (logística e transportes). Interação entre os principais elos de comunicação da empresa com 
seu público-alvo (mídia,associações, colaboradores, formadores de opinião e stakeholders). 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 

*MBA em Logística Nacional e Internacional – Concluído: 2010 - Fundação Santo André 
 

*Comunicação Social/Jornalismo Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) – Concluído: 2001 
MTB - 34.398 
 
*Inglês e Espanhol fluente - Centro Cultural Anglo Americano. 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 

*CEVA Logistics 
Fev/2016 – Ago/2016 
Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relacionamento com a Imprensa 
 
- Coordenação da comunicação corporativa para a região da América do Sul, que inclui Brasil, 
Argentina, Colômbia, Peru e Chile, a qual está direcionada a, aproximadamente, 5.500 colaboradores. 
Elaboração de comunicados para os colaboradores, interface com o departamento de comunicação 
global (localizado na Suíça e Inglaterra). Contato com todas as áreas da empresa para alinhar a melhor 
estratégia de comunicação com os clientes internos (colaboradores).  
- Responsável pelo relacionamento com a imprensa e comunicação externa. Elaboração de press 
releases, artigos, notas, cases de sucesso, media briefings, acompanhamento de entrevistas, encontros 
de relacionamento, coletivas de imprensa, participação em eventos, desenvolvimento de key messages, 
proof points, media training, gerenciamento de crise, revisão de textos, reporte mensal de clippings. 
 
 

mailto:flaviagavioli@uol.com.br


*DFreire Comunicação e Negócios  
Jul/2006 – Ago/2015 
Gerente de Contas 
 

- Gerenciamento do Núcleo de Logística e Transportes, atuando in house no escritório da empresa de 
navegação alemã Hamburg Süd, em São Paulo, com o desenvolvimento de boletins de notícias diários 
sobre o setor e concorrência, elaboração de matérias institucionais, releases e artigos para divulgação 
na mídia especializada e de negócios; 
- Organização e acompanhamento de coletivas de imprensa, gerenciamento de crise, comunicação 
interna, apoio ao departamento de Recursos Humanos na divulgação de informações corporativas para 
os colaboradores. Gerenciamento de entrevistas dos principais gestores com a imprensa, elaboração de 
media briefings, Q&A, notas, artigos, cases de sucesso, revista institucional, entre outros.  
- Coordenação do atendimento ainda dos clientes DHL Supply Chain, Golden Cargo, TITO Global Trade 
Services e Brasilmaxi. 
 
 
*Deloitte Touche Tohmatsu Brasil  
Ago/2004 - Mar/2005 
Repórter e Redatora (Freelancer) 
 
- Colaboração como Repórter e Redatora da Revista Mundo Corporativo; 
- Elaboração de matérias jornalísticas sobre o crescimento da potencialidade econômica do Brasil frente 
ao mercado internacional.   
 
 
*Transnacional Editora Ltda. 
Abr/2003 - Jun/2006 
Editora 
 

- Responsável pela elaboração de textos jornalísticos sobre comércio exterior, logística e transportes 
para o site www.netmarinha.com.br; 
- Edição do Anuário Brasileiro de Comércio Exterior (ABCEx); 
- Cobertura jornalística da Feira Transnacional e Intermodal South America, direcionada aos 
importadores, exportadores e logística internacional. 
 
 
*Edita Assessoria e Comunicação Ltda. 
Mar/2001 - Fev/2003 
Gerente de Atendimento 
 

- Responsável pela elaboração de conteúdo voltado para área odontológica (www.jornaldosite.com.br) e 
Jornal da ABO (Associação Brasileira de Odontologia); 
- Redação de conteúdo para a revista Business, da SCI/Equifax;  
- Revisão de textos técnicos para a Companhia de Concessões Rodoviárias, AutoBan e NovaDutra; 
- Assessoria de Comunicação. 
 
 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS: 
 

Trabalhos pontuais em outros veículos de comunicação como Jornal Folha de S.Paulo, Agora SP; 
Agência de Notícias Tlach Informações e Rudge Ramos Jornal. 
 
 
PREMIAÇÕES:  
 

- Prêmio ExpoCom na categoria Assessoria de Comunicação - 2003. 

http://www.netmarinha.com.br/
http://www.jornaldosite.com.br/


- Prêmio Metodista de Jornalismo pelo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na categoria Assessoria 
de Comunicação - 2002 
 
 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES:  
 

- Semana Global de Empreendedorismo do SENAC; 
- Oficina de Construção de Blog para Empreendedores no SENAC;  
- Empreendedorismo Digital no SENAC;  
- Como Trabalhar com o Youtube no SENAC;  
- Palestras sobre logística integrada realizadas pelo SENAC de Santo André; 
- Fórum de Oportunidades de Negócios e Investimentos Brasil-Nigéria; 
- II Congresso Empresarial Brasil-Portugal, Desafios do Novo Milênio, 
- Conferência Internacional de Comércio Exterior (Comex), realizada pela Amcham; 
- I Congresso da Indústria Paulista - Uma Agenda para a Retomada do Desenvolvimento, realizado pela 

Federação das indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp);  
- Curso de especialização em assessoria de comunicação realizado pela Universidade Metodista de São 
Paulo; 
- Workshop de Mercado Financeiro realizado na Fundação Getúlio Vargas; 
- Seminário "O Impacto das Novas Tecnologias no Jornalismo", promovido pela InterNews e Petrobras; 
- Elaboração de boletim institucional e um plano de comunicação para entidades filantrópicas. 
 
 
INFORMÁTICA:  
- Microsoft Windows, Internet Explorer, Pacote Office, Adobe Photoshop 


