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Mariana Castori

Engajada e criativa
Leme - Rio de Janeiro, RJ

procurando por: meio período, freela

Minha principal habilidade é encontrar novos caminhos para trilhar ou saídas estratégicas para problemas.
Amo pesquisar e mergulhar a fundo no assunto do cliente para entender todo o contexto do seu mercado.
Sou curiosa, boa ouvinte, com interesse genuíno pelos mais diversos assuntos. Tenho especial afeição pelas
áreas de terceiro setor, sustentabilidade, política, alimentação e saúde.

+informações

 15 anos de experiência
 possui carteira de motorista
 disponível para viagens

entre em contato com mariana

Celular ou WhatsApp: +55 21 98174-2974 ou pelo e-mail marianacastori@fspmarketing.com.br

compartilhe

Experiências

AEVO TI

Maio 2017 - atual

Content Manager

definição da estratégia de conteúdo mensal; pesquisa de conteúdo; elaboração dos briefings para
equipe de redatores e designers; revisão e aprovação dos conteúdos; prestação de contas.

Rede Cruzada

Setembro 2016 - atual

Produtora de Conteúdo

Pesquisa, produção, redação e revisão de conteúdo original para website, blog, newsletter e outras
peças de comunicação da Instituição.

Ímpeto Informática
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Ímpeto Informática

Dezembro 2015 - atual

Consultor de Inbound Marketing

elaboração de estratégia e gestão de comunicação e marketing; definição de pauta para social mídia;
gestão e tutoria de equipe de criação; gestão de assessoria de imprensa; automação de marketing;
inbound marketing; marketing de conteúdo.

Toda Vida Nutrição

Dezembro 2013 . Dezembro 2016

Consultor de Marketing Digital

planejamento de comunicação e pautas; produção de conteúdo para newsletter mensal; social mídia.

SBMM

Junho 2014 . Dezembro 2016

Consultor de Marketing Digital

concepção e desenvolvimento novo website institucional; planejamento de comunicação e pauta;
produção de conteúdo para newsletter mensal; social mídia.

Froien Farain

Outubro 2013 - atual

Consultor de Marketing

concepção e desenvolvimento novo website institucional; produção de conteúdo original para site e
newsletter quinzenal; criação e monitoramento de campanhas de arrecadação de recursos; criação de
comunicação; social mídia

Phosther Algamar

Abril 2015 . Dezembro 2015

Consultor de Marketing

implantação de crm e sistema de controle de pedidos B2B; elaboração de estratégia e coordenação
assessoria de imprensa; produção de conteúdo; social mídia; planejamento de ações de marketing;
criação e produção de campanhas; apoio na produção de eventos e brindes.

Listus

Janeiro 2012 . Novembro 2013

Consultor Comercial

elaboração e execução de estratégias comerciais e de marketing; implantação de fluxos, processos e
controle de crm; prospecção de clientes; elaboração de propostas comerciais; atendimento ao cliente.

Wooba Sistemas de Informática



Novembro 2010 . Outubro 2011

Consultor de Marketing e Vendas

implantação da área de marketing da empresa; definição e sistematização dos processos do funil de
vendas; implantação de sistema crm; coordenação das campanhas e ações de prospecção de novos
clientes; gestão da comunicação corporativa; coordenação do desenvolvimento de website corporativo
e canais digitais.

Oticon Brasil - WDH Holding

Agosto 2004 . Novembro 2010

Coordenadora de Marketing

Iniciei na empresa como analista de marketing; fui responsável pela implantação dos canais digitais da
empresa (site institucional, e-commerce); estratégia e ferramentas CRM para público B2C e B2B;
criação e monitoramento de campanhas de marketing direto/call center/sms; produção e gestão da
comunicação interna

Educações

Ideia de Marketing

2017 . 2017

Curso livre . Desvendando o Storytelling

HubSpot

2016 . 2016

Certificação . Inbound Marketing

Link da certificação: 
https://hubspot-academy.s3.amazonaws.com/prod/certification/certificate-
pdfs/742d4c2459d84f59a3ae7bdb172ea2ac

Customer Centric Selling

2013 . 2013

especialização . Vendas Complexas

Sebrae

2012 . 2012

. EMPRETEC

Luz Consultoria

2012 . 2012

. Finanças para Pequenas Empresas

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

1999 . 2004

Bacharelado . Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

FGV Rio

2005 . 2006



MBA . Marketing com ênfase em CRM

Idioma

Inglês

. nativo ou fluente

Prêmio

Sebrae Mulher Empreendedora

. Dezembro de 2015

A Free Spirit foi selecionada dentre as finalistas inscritas para receber gratuitamente do SEBRAE uma
Consultoria de Inovação pelo período de 24 meses.

Habilidades

CRM e Social CRM

Vendas

Criação de conteúdo original

Redação Publicitária

Redação Jornalística

Curadoria e Pesquisa de Conteúdo

Ações Digitais

Softwares de Planejamento e Gestão

Softwares de Criação e Edição de Imagens

Gerenciamento da Contas

Acompanhamento dos Projetos

Comunicação Escrita

Gestão de Clientes

Briefing

Gestão de Conteúdo

Roteiro

Assessoria de Imprensa

Conteúdo Web

Redação

Reportagens

Links

http://blog.aevo.com.br/category/gestao-da-inovacao/

Gestão da Inovação - Blog Aevo | Gestão de Projetos e Inovação

http://blog.aevo.com.br/category/gestao-da-inovacao/


Software para gestão da inovação na sua empresa, estimulando a proposição de ideias inovadoras pela
equipe e controlando o retorno financeiro dos investimentos. Transforme insights em resultados.

https://redecruzada.org.br/

Rede Cruzada

A Cruzada acredita que é por meio da Educação que as pessoas se transformam, por isso investe em
Educação em todas as etapas da vida do indivíduo. É a partir do envolvimento e da integração das
famílias como protagonistas no processo de trabalho, que ela desperta os seus potenciais.

https://impeto.com.br/blog/

Blog - Ímpeto

Conheça nosso blog: compartilhamos dicas, produtos, promoções e novidades! Entenda sobre o
universo de TI e tudo que softwares podem fazer por sua empresa!

https://www.facebook.com/SBMMORG/?fref=ts

Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise - SBMM

Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise - SBMM, Rio de Janeiro. 595 curtidas · 8 falando
sobre isso. A SBMM foi fundada como SBME durante o II...

https://www.facebook.com/todavidanutricao/?fref=ts

Toda Vida Nutrição

Toda Vida Nutrição, Rio de Janeiro. 1.527 curtidas · 1 falando sobre isso · 2 estiveram aqui. As
nutricionistas Laura Breves e Malu Bastos estão aqui...

http://froienfarain.org.br/

Froien Farain - Sociedade Beneficente das Damas Israelitas do RJ

https://www.facebook.com/vitalidadesempre/?fref=ts

Phosther Algamar - Vitalidade Sempre

Vitalidade Sempre. 9.714 curtidas · 18 falando sobre isso. Fanpage para divulgar os benefícios da
suplementação para complemento da alimentação diária.

http://www.listus.com.br/

Listus | Um novo conceito em listas de presentes, a lista ideal

Listus, site de lista de presentes com presentes das principais lojas do e-commerce em um só lugar

http://wooba.com.br/home/

Wooba : Simples e Inovadora. Softwares para turismo, agências de viagens, consolidadoras, operadoras,
corporativo e loja on-line.

A Wooba é uma empresa que desenvolve sistemas para agências de viagens e demais segmentos de
Turismo, oferecendo plataformas para emissão de passagens aéreas e reservas de hotelaria e demais
conteúdos em um único portal.

http://oticon.com.br/support.aspx

Oticon Brasil

Descubra downloads e suporte do produto nos aparelhos auditivos da Oticon e outros produtos, como
guias para manutenção ou resolução de problemas em geral.
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