SERGIO SPERB
ANALISTA DE MARKETING
MINHA EXPERIÊNCIA

ENTRE EM CONTATO COMIGO
Home: (51)3438 8047
Mobile: (51)99621 2606
sergio@analistademarketing.com
www.analistademarketing.com
Linkedin: sergiosperb
Rua Tito Livio Zambecari, 532
Mon´t Serrat
Porto Alegre - RS
CEP 90.420-170

RESUMO PROFISSIONAL
Publicitário e filmmaker, com 9 anos
de bagagem e experiência na área de
publicidade, propaganda e marketing.
Adoro criar coisas, acredito que a
criação seja a principal raíz da
motivação e que mantém nosso senso
de propósito neste mundo altamente
dinâmico, conectado e sujeito a
inúmeras transformações em um
curtíssimo espaço de tempo. Gosto de
estar sempre em movimento, afinal a
vida é um fluxo, indo em direção a
novas soluções, criando inovações e
se superando a cada dia.

MEUS PONTOS FORTES
Tenho habilidade com pessoas e
versatilidade para lidar em equipe
para a condução dos projetos, visando
sempre trazer os melhores resultados
para a empresa. Gosto de ter uma
atitude empreendedora em relação a
vida e principalmente nos negócios.
Sempre tive muita intimidade com
tecnologia e acredito no forte
potencial que ela tem para inovar nos
negócios.
Sou um grande admirador da cultura
das startups, que mostra como
empresas ágeis e enxutas conseguem
através de muita inovação e agilidade
causar um impacto no mercado.

ASSISTA MEU CURRÍCULO
EM VÍDEO
Acesse
www.analistademarketing.com

IMOB POA IMOBILIÁRIA
Gestor de Marketing e Negócios (2017 - 2019)
Responsável pelas campanhas publicitárias do portfólio da empresa nas
mídias impressas e digitais.Elaboração de estratégias de captação de leads
para a carteira imobiliária da empresa. Criação,gestão e acompanhamento
de campanhas nas redes sociais para visibilidade e retenção da marca.

GUIA BOM DE PREÇO
Gestor de Marketing (2015 - 2017)
Coordenação e captação de novos negócios para a empresa. Elaboração de
estratégias para alavancagem e reconhecimento da marca nas mídias online
e offline. Criação de comerciais e campanhas para YouTube, Facebook e
Instagram para maior visibilidade das soluções oferecidaspela empresa.
Elaboração de campanhas de Google Adwords e Facebook Ads.

MIX MARKETING E INTERNET
Gestor de Marketing (2012 - 2016)
Elaboração de campanhas nos meios online e offline. Campanhas de Google
Adwords e Facebook Ads. Criação de estratégias de SEO para o
posicionamento no Google. Campanhas de email marketing. Elaboração de
conteúdo para posicionamento orgânico nos buscadores. Gestão de redes
sociais e elaboração de layouts responsivos em Wordpress para adaptação
em vários dispositivos.

MERCADOS IMOBILIÁRIOS
Gestor de Negócios (2009 - 2011)
Responsável pelas campanhas publicitárias dos imóveis e
empreendimentos imobiliários que a empresa comercializava. Atendimento
comercial e suporte aos clientes. Elaboração de estratégias de captação de
leads para os produtos comercializados pela empresa.

APRENDAKI - PORTAL EDUCACIONAL
Estagiário. (2006 - 2009)
Responsável pelas planilhas e pagamentos financeiros, fluxo de caixa,
controle bancário, assinatura de cheques e outros meios de seguros de
pagamentos da empresa; acompanhamento das aplicações e operações
financeiras. Campanhas de marketing e produção de peças publicitárias.

OUTROS INTERESSES

Gosto de leitura, entre livros que me ajudam a ficar atualizado a respeito do
meu segmento, bem como leitura de obras de autores consagrados da
literatura clássica.
Autores Clássicos que gosto: Edgar Allan Poe, Júlio Verne, Agatha Christie,
Charles Bukowski.
Autores (alguns)que acompanho para me manter atualizado: Peter Thiel,
Scott Gerber, David Butler, Eric Ries

MINHA FORMAÇÃO
UNIVAP
Bacharelado em Publicidade e Propaganda - 2012

CONHECIMENTOS

Pacote Office Completo
Pacote Adobe – Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects e Lightroom
Wordpress - Woocommerce, SEO
Ferramentas de Automação de Marketing - Klick Pages, RD Station e
Mailchimp
Sistemas de CRM - Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce, Hubspot
Redes Sociais - Facebook Ads, Youtube Ads, Facebook Business
Redação e criação publicitária - impressa e digital
Criação de anúncios publicitários impressos;

