RAFAEL CAMPOS CINTRA
Relacionamento, Marketing & Vendas
Solteiro, brasileiro, 38 anos
Tel. residencial: (19) 3817-0801
Celular: (19) 99998-8444

Rua Florença, 84 – Jd. Itália
CEP 13901-072 - Amparo - SP
E-mail: rccintra@gmail.com

OBJETIVO
Contribuir para elevar os números positivos da empresa, fortalecendo suas marcas no âmbito
nacional e internacional, assim como seus produtos nas redes sociais e nos nichos de interesse.

PERFIL PROFISSIONAL E HABILIDADES
Sólida experiência na área corporativa com atuação em agências de comunicação em São Paulo,
capital. Capacidade de liderança, boa coordenação e relacionamento em equipe. Habilidade para
negociação e visão estratégica. Um ano de experiência internacional nos Estados Unidos e
especialização em Marketing Digital para autônomos e empresas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
•

2014 – 2020 - Space 84
Cargo: Empreendedor. Coordenação de projetos no Marketing Digital: Implementação e
otimização em campanhas, comunicação visual, identidade online, otimização de websites
e relacionamento com clientes.

•

2008/2009 - One Digital
Cargo: Editor e Supervisor de Internet. Participação na equipe que desenvolveu peças
publicitárias online de diversos grandes clientes, como Bradesco, Itaú, Samsung, dentre
outros.

•

2008 - Spicy Web
Cargo: Webdesigner. Colaboração em projetos de diversos clientes como Sky, W Torre,
Lopes Imóveis, dentre outros. Responsável por criar e editar páginas web, email marketing,
banners, fotografia e animações.

https://www.rafaelcintra.com.br

FORMAÇÃO
•
•
•
•
•

Graduado em Comunicação em Multimeios (PUC-SP), conclusão em 2003
Nanodegree em Marketing Digital (UDACITY), conclusão em 2017.
Direção de Arte (AIC-SP) – conclusão em 2011
Liderança e Excelência Profissional (Centro de Estudos Sumaré, SP) , 2002
Pacote Macromedia-Adobe (BFBiz, SP), 2001

IDIOMAS
•

Fluência em inglês: nível avançado para leitura, conversação e escrita
Experiência de um ano como estudante do terceiro ano do colegial, em Minnesota, E.U.A.
Espanhol nível intermediário – Curso do idioma espanhol na PUC-SP e convi

REFERÊNCIAS
•
•
•

Eduardo Daolio (Empreendedor) – (11) 98249-0248
Marcel Longo (Empresário) – (19) 99601-9570
Leandro Moreira (Publicitário) – (11) 99233-8804

https://www.rafaelcintra.com.br

