
Desenvolvimento de storytelling  aplicado em evento para valorização da

história da marca “Labordental 40 anos – O sorriso nos conecta”

Desenvolvimento de novo modelo de negócio com foco em experiência da

marca e entretenimento

Estratégia de divulgação online que gerou grande mídia espontânea e

aumento do faturamento esperado

Redução de absenteísmo nos programas de treinamento e

desenvolvimento

Criação e desenvolvimento de release

Análise e direcionamento para reformulação de logo

Branding

Rebranding

Desenvolvimento de valor a cultura de marketing

Diagnóstico interno de cenário atual

Revisão e reestruturação de identidade de negócio

Persona

Comunicação interna

Planejamento de campanha

Planejamento de marketing

Ações de otimização de vendas

Elaboração de  Business Plan

Planejamento, organização e desenvolvimento de eventos

Gestão de projetos

Estratégias de lançamento

Elaboração de briefing

Prospecção 

Meu objetivo: HUMANIZAR, CONECTAR e DESENVOLVER.
Humanizar marcas e suas relações com os stakeholders ,  ao passo que haja
uma conexão positiva entre quem oferece e quem procura.

E este meu objetivo levo como premissa há 16 anos em minha atuação nas
áreas de Comunicação e Marketing. Como resultado pude planejar,
organizar e desenvolver projetos em companhias e empresas de diferentes
segmentos de atuação e mercados. Entre eles, automobilístico,
cinematográfico, odontológico, imobiliário e luxo.

Coloco-me à disposição para um bate papo a fim de melhor detalhar meu
perfil pessoal e profissional.

JAMILE AMORIM MENDES
C o m u n i c a ç ã o  e  M a r k e t i n g

3 6  a n o s ,  s o l t e i r a

CONTATO

jamile_am@hotmail.com
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ALGUNS PROJETOS E REALIZAÇÕES

SOBRE

EDUCAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL:
HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

2004 - 2007

USCS - Universidade Municipal
de São Caetano do Sul

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
COM MERCADO

2009

ESPM - Escola Superior de
Propaganda e Marketing

MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS
BÁSICA

2006

SENAI São Paulo



CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
Freelancer | setembro 2017 até o momento
- criação e desenvolvimento de release para músico
- análise e direcionamento para reformulação de logo
- construção de marca de acessórios esportivos: processo de naming, análise de cenário mercadológico, branding,
identidade de negócio, segmentação de público, persona, estratégia de diferenciação, posicionamento de marca,
proposta de valor e criação de slogan

CONSULTORA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS (FREELANCER)
AtitudeCom Estratégia em Comunicação | agosto 2020 - novembro 2020
- pesquisas para levantar mailing de empresas
- pesquisas para descobrir nomes e contatos de executivos do setor de marketing, comunicação e CEOs ou
responsáveis pelo departamento de compras
- relacionamento com empresas que podem vir a ser clientes da ATITUDECOM
- busca de oportunidades para desenvolvimento de novos negócios da ATITUDECOM
- proposição de ações para maior visibilidade da ATITUDECOM no mercado
- marcação de encontros e reuniões para apresentação da agência ATITUDECOM
- desenvolvimento de propostas de trabalho aos clientes conquistados
- planejamento e sugestões de ações e novos serviços aos clientes conquistados
- acompanhamento dos serviços e relatórios dos clientes conquistados
- descoberta de empresas e marcas que estão chegando no país
- acompanhamento das ações e atividades da concorrência
- acompanhamento do setor de assessoria de imprensa e marketing de influência pelas redes sociais como Linkedin
e Twitter, além de portais de conteúdo e informação

PLANNER AND BRAND EXPERIENCE (FREELANCER)
Agência AS | agosto 2019 - dezembro 2019
- criação e desenvolvimento de campanhas
- planejamento de rebranding
- desenvolvimento de questões para direcionamento pré briefing (com objetivo de auxiliar o cliente ou prospect a
entender melhor o próprio negócio, resultando em uma análise situacional para desenvolvimento estratégico)
- condução de reuniões de novos projetos
- pesquisa de mercado
- participação no processo de análise e desenvolvimento de programa para TV aberta
- participação na criação de campanha com estratégias e ações de geolocalização e marketing digital

ESPECIALISTA EM MARKETING
Labordental | março 2016 - setembro 2017
Empresa importadora de produtos e materiais odontológicos
- desenvolvimento de valor a cultura de marketing
- diagnóstico interno de cenário atual
- análise de cenário mercadológico
- revisão e reestruturação de identidade de negócio
- revisão e melhor definição do público alvo
- persona
- rebranding
- reposicionamento de marca
- comunicação interna (mural, e-mail marketing e jornal interno)
- treinamento de vendas e percepção de valor
- desenvolvimento de pesquisa para promotores aplicarem durante as visitas
- criação de conteúdo para materiais de comunicação (site da empresa, redes sociais, anúncios, folders e sites do
mercado e parceiros)
- planejamento de campanha
- ações de otimização de vendas
- planejamento, organização e desenvolvimento de evento focado a profissionais do setor
- desenvolvimento de storytelling aplicado em evento para valorização da história da marca

EXPERIÊNCIA



- inbound marketing
- reunião com fornecedores e parceiros
Destaque durante a atuação: Projeto “Labordental 40 anos – O sorriso nos conecta”.
Criação e desenvolvimento do evento que marcou os 40 anos da empresa, com foco em storytelling representado
através da criação e produção do curta-metragem com ficção + história da marca. Elevou a percepção da marca
diante do público alvo e formadores de opinião, gerou a sensação de pertencimento e promoveu o lado humano da
marca.

ESPECIALISTA EM MARKETING E ASSESSORIA CRIATIVA
Protagonize | março 2014 - fevereiro 2016
Empresa de eventos cinematográficos para o mercado de luxo
- criação e desenvolvimento de modelo de negócio
- branding
- elaboração de business plan
- planejamento de marketing
- prospecção e apresentação da empresa ao mercado
- reuniões de parcerias
- planejamento, organização e desenvolvimento dos eventos
Destaque durante a atuação: Projeto inovação para o mercado de luxo.
Criação e desenvolvimento de formato de negócio ainda não existente no mercado, que atraiu clientes e
investidores. Um evento que promove a história da marca e transforma os espectadores em personagens.

EXECUTIVA DE CONTAS
MiCA Cards | dezembro 2012 - janeiro 2014
Empresa de mídias e eventos
- prospecção
- atendimento
- elaboração de propostas
- comercialização de postais publicitários, ações marketing de guerrilha, cotas de patrocínio para os eventos
SpaWeek Brasil e Restaurant Week Brasil- acompanhamento, controle e relacionamento pós venda

COORDENADORA DE MARKETING
Imovision | janeiro 2011 - fevereiro 2012
Distribuidora de filmes nacionais e europeus
- análise dos aspectos competitivos e comerciais de cada filme a ser lançado
- estratégia de lançamento
- desenvolvimento de campanha
- controle e desenvolvimento da equipe interna, bem como sua reestruturação
Destaque durante a atuação: estratégia de divulgação online que gerou grande mídia espontânea e aumento do
tempo do filme em cartaz.
Filme "Medianeras. Buenos Aires na era do amor virtual." Um filme que superou as expectativas de bilheteria com
uma verba ínfima para lançamento, mas com grande estratégia e inteligência de divulgação.
Filme "Pina 3D". O primeiro filme de arte em 3D com excelente resultado de bilheteria e aceitação das mensagens e
atrativos da Campanha de Lançamento.

GERENTE DE CONTAS E PLANEJAMENTO
Le Pera | janeiro 2009 - janeiro 2011
Agência de Publicidade e Propaganda com clientes de mercados diversos
- atendimento e gerenciamento de contas
- elaboração de briefing
- planejamento de campanha tanto para clientes como para concorrência
- prospecção

ANALISTA DE PROPAGANDA E MARKETING
Anúncio.COM | fevereiro 2008 - janeiro 2009
Empresa que gerenciava a revista e ações de marketing de relacionamento de uma rede de supermercados
- atuação em gestão de marketing de relacionamento, criação, desenvolvimento de marca e novos negócios



ANALISTA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CRC Volkswagen do Brasil | março 2006 - janeiro 2008
Indústria automobilística
- diagnóstico das necessidades e deficiências da CRC VW (Central de Relacionamento), acompanhamento e
desenvolvimento dos funcionários, logística e elaboração de materiais para treinamento bem como a efetuação dos
mesmos.
Em destaque: pude contribuir com a queda de absenteísmo nos treinamentos durante os primeiros 4 meses de
atuação. Foco em formação inicial, formação contínua e reciclagem. Departamento de 75 pessoas.

PROMOTORA
Kyocera Internacional - Communicatios Equipment Group | fevereiro 2004 - maio 2005
Telecomunicações
- análise da concorrência nos pontos de venda (VIVO), onde os aparelhos eram comercializados
- aplicação de pesquisa
- relacionamento com equipe de compra
- análise do comportamento do consumidor


