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Significativa experiência área de comunicação on line e off line, desde 1996, atuando em posições de coordenação, 
gerência  e direção. Conhecimento do processo de produção de TV e Rádio, no desenvolvimento de projetos e planos 
comerciais para mercados locais e nacionais e ações estratégicas de Social Media. Reconhecido no desenvolvimento 
de ações de interatividade entre empresa e mercado. Responsável pelo planejamento comercial, desenvolvimento de 
estratégias de vendas, formação de preços e prospecção de novos mercados. Habilidade na criação de bons 
relacionamento em ambientes corporativos, além de disposição, persistência, liderança, gerenciamento de equipe, 
iniciativa e espírito empreendedor

Diretor de Marketing
Responsável pelo marketing das empresas que compõem a OAM - TV 
Gazeta, TV Mar, Gazeta FM - Maceió e Arapiraca, Rádio Gazeta - 
Maceió e Pão de Açúcar, G1 Alagoas, GE Alagoas, Gazetaweb.com, 
Gazeta de Alagoas e Instituto Arnon de Mello.
Desenvolvimento de campanhas institucionais e de conquista de 
audiência. Implementação e gestão das ferramentas e estratégias de 
Social Midia da OAM. Formatação de projetos e planos comerciais. 
Planejamento de ações de prospecção, melhora nas negociações, 
redução de desconto e abertura de novos mercados.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
- Conquista da transmissão do Campeoanato Alagoano
 Desenvolvimento da defesa junto à Rede Globo para a 
aquisição e transmissão do Campeonato Alagoano, sendo a primeira 
afiliada a transmitir em sua estreia todas as principais rodadas.
- Sinergia - Marketing | Comercial | Jornalismo
 Alinhamento de ações entre o marketing, comercial e 
jornalismo, com desenvolvimento de planos comerciais e prospecção 
de mercado local.
- Social Midia OAM
 Desenvolvimento e implantação de ações de Social Midia 
tornando a presença da OAM a maior no mercado digital de Alagoas 
 Desenvolvimento de ações interativas inéditas entre o 
empresa e cliente

PDD - Desenvolvimento de Dirigentes
Desenvolvimento de planejamento estratégico 
e gestão à vista, desenho de processos, gestão 
da qualidade em empresas de serviços.
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FDC - Fundação Dom Cabral

Organização Arnon de Mello - 2008 - 2016

Gerente de Produção / Gerente de Tecnologia
Planejamento e execução de ações de interatividade entre o veículo e 
a audiência. 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
 Desenvolvimento e implantação de programas locais, 
aumentando a grade da emissora, tornando a maior grade local de 
Alagoas.
 Desenvolvimento de ações de interatividade tornando-se 
referência no Norte e Nordeste por conseguir a 3ª maior interatividade 
do Brasil, consquistado mais de 1 milhão de participações.
 

Pajuçara Sistema de Comunicação - 2002 - 2008 

Diretor de Produção
Responsável pela implantação da produtora, prospecção de clientes,  
criação e direção de filmes e materiais publicitários.

SINCO - Sistema Integrado de Comunicação - 1998 - 2002 

Edição de Imagens
Edição e finalização de matérias jornalísticas e especiais para o 
jornalismo nacional - CNT. Desenvolvimento das primeiras vinhetas 
3D de Alagoas. Implantação do sistema de edição não linear - MAC 
em Alagoas, o 2º no nordeste. 

TV Alagoas - 1996 - 1998 

Professor
Professor nas disciplinas de Planejamento Estratégico, Gestão da 
Qualidade, Comércio Exterior & Marketing Internacional, 
Endomarketing, Comunicação Empresarial e Marketing Digital.

FAT - Faculdade Alagoana de Tecnologia - 2004 - 2016 

Desenvolvimento da linha de comunicação do município e do prefeito 
eleito Padre Eraldo. Em abril, desenvolvimento do plano de ação da 
Secretaria Municipal de Governo com o mapeamento de todas as 
secretarias municipais. A partir de outubro de 2017, Secretário 
Adjunto de Saúde, responsável pela reestruturação administrativa da 
secretaria e desenvolvimento de ações estratégicas.

Prefeitura de Delmiro Gouveia - 2017 

PAEX - Parceiros para a Excelência
Conteúdos diversos em busca do 
desenvolvimento da excelência empresarial nas 
organizações

Voluntário
Organização não governamental internacional, 
voltada para o desenvolvimento do 
empreendedorismo entre crianças e jovens 
dentro da escola.
Participação nos projetos - MEU MUNDO - 
EMPRESÁRIO SOMBRA - MINI EMPRESA

FDC - Fundação Dom Cabral

Google Analytics
Google

Análise de mercado
Argumento de vendas
Cross Mídia
Perfil de negociação

UniGlobo

Social Midia Developer
SocialPro

Design Package
Adobe
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Junior Achievement

Direção de programas ao vivo
Direção de vts institucionais
Direção de transmissão de eventos musicais e 
esportivos
Produção de eventos musicais
Ações e controle de redes sociais
Direção e produção de campanhas políticas
 - Kátia Born (Prefeita Maceió)
 - Heloisa Helena (Senadora - AL)
 - Ronaldo Lessa (Governador - AL)
 - Blairo Maggi (Governador - MT)
 - Fernando Collor (Senador - AL)
 - Padre Eraldo (Pref. Delmiro Gouveia)
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Gestão em Marketing
UNOPAR - Universidade Norte do Paraná


