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Áreas de atuação 

 
Administrativa/Comercial/Treinamento/Eventos 

 
 

Formação 
 

 Pós-Graduação em Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios pela 
Universidade São Judas Tadeu. 

 

 Especialização em Marketing Estratégico pela ESPM – Escola Superior de Propaganda 
e Marketing 
 

 Graduação em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu 
 

 
Qualificação 

 

 Desenvoltura para consultoria de serviços comerciais e administrativos. 

 Experiência em organização de eventos públicos e privados. 

 Habilidade em coordenação e liderança de equipes. 

 Capacitação para elaborar planejamento estratégico de Marketing e desenvolver 
atividades voltadas para o lançamento e exposição de novos produtos. 

 Prática em organização de treinamentos. 

 Desenvoltura para supervisão e atendimento de clientes. 

 Experiência em seleção e treinamento de equipes. 

 Conhecimentos em gestão de estoques, elaboração de controles e análise de dados 
financeiros, com ampla vivência nas rotinas administrativas e contábeis. 



 Experiência no comércio alimentar e não alimentar em empresas de todos os portes. 

 Gerenciamento de carteira de clientes. 

 Experiência em controles administrativos e operacionais. 

 Desenvolvimento de processos de controles e planejamento para o setor de serviços. 

 Durante atuação em empresa pública, houve participação em tarefas voltadas para a 
otimização de receitas e controle de qualidade de serviços. 

 

 
Trajetória Profissional 

 

 Consultoria administrativa 
 

 Eda’s calçados 
Período: outubro de 2014 a março de 2016 
Cargo: Gerente 

 
             

 ACSP - Associação Comercial de São Paulo Mooca 
      Período: agosto de 2011 a junho de 2013 
      Cargo: Coordenadora Administrativa - Distrital Mooca 
        

 Reciclamundo - artigos para casa, moda, presentes e decoração 
      Período: janeiro de 2010 a janeiro de 2011 
      Cargo: Gerente de loja 
       

 Cia Brasileira de Distribuição / Grupo Pão de Açúcar 
     Período: junho de 2000 a janeiro de 2009 
     Cargo: Chefe de Seção/Departamento de Decoração, Lazer, Brinquedos e Moda. 
    
 

 
Idioma 

 

 Inglês – nível intermediário  
 

Informática 
 

 Conhecimentos em ambiente Windows e seus aplicativos  
 
 
 

 
Cursos de Aperfeiçoamento 

 
* Curso de Marketing Internacional – Importação e Exportação (Aduaneiras) 
* Curso de Desenvolvimento de Liderança (Senac) 
* Cursos de Capacitação em Gestão, Seminários e Palestras (Treinamentos na ACSP) 
* Curso Motivacional e Habilidades em Chefia de Equipes (Capacitação Gerencial pelo 

Grupo Pão de Açúcar) 



* Qualidade de Produto, Marketing aplicado ao produto, Auditoria Financeira (grupo 
PEPSICO) 

* Administração de Diretoria Comercial, Administração de Transportes, Gestão de 
Recursos Humanos, Serviços Administrativos, Gestão de Materiais (Programa de 
Capacitação Técnica e Gerencial pela SABESP) 
 

 
Outras informações 

 

 Preparação de projetos na área de ensino 

 Consultoria em adaptação e tradução de textos 

 Apoio em atividade social 
 
 

 


