
Especialista em Marketing de Conteúdo e Inbound Marketing, 
são 10 anos de experiência no mercado de marketing e 
comunicação atuando em empresas de educação, serviços e 
tecnologia, além de projetos diversificados como freelancer.
 
Sempre com foco em resultados positivos e inovações para a 
organização, tem vivência de cinco anos em gestão de equipes 
e liderança voltada à produtividade.

ESPECIALIZAÇÕES
Comunicação, Marketing, 
Marketing de Conteúdo, Inbound 
Marketing, Endomarketing, 
Gestão de Processos em 
Marketing

CONTATO
11 98664-2076 
leticia.spinardi@gmail.com 
Rua José Lira Filho, 110 
Res. Ana Beatriz - Apto 22B 
Itu, SP , CEP 13.309-340

HABILIDADES
Liderança, Comunicação, ERP, 
Criatividade, Gestão de Equipes, 
Inglês, Redação, Html, Criação, 
WebDesign, Branding, SEO, 
CRM, Google Adwords, Google 
Analytics, Blog, Estratégia 
de Conteúdo, Editorial, B2B, 
Endomarketing, UX, Inovação

FORMAÇÃO

MBA - Strategic Global Leadership 
Westminster College, 2009 - 2009

Pós Graduação - Gestão da Comunicação Empresarial 
Faculdade Prudente de Moraes, 2008 - 2009

Graduação - Publicidade e Propaganda 
Faculdade Prudente de Moraes, 2004 - 2007

PORTFÓLIO
www.leticiaspinardi.com

LINKEDIN
/leticiaspinardi

CERTIFICAÇÕES
Marketing de Conteúdo - RockContent, 2015 
Líder Coach - Mega Sistemas Corporativos, 2015 
Web - Mega Sistemas Corporativos, 2014 
Marketing Empresarial B2B - ESPM, 2012 
Google Apps for Business - Dédalus Prime, 2012 
Google Adwords - Internet Innovation, 2010 
Escrita Criativa - FPM, 2010 
+ Veja mais em leticiaspinardi.com
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http://www.leticiaspinardi.com
https://www.linkedin.com/in/leticiaspinardi


Freelancer |  Marketing e Comunicação
- Projetos de branding, identidade visual, marketing digital, sites, blogs, SEO, campanhas, editoriais 
e assessoria de comunicação para empresas como Irit© Fotografia Criativa, Maria Helena Bolos 
Salgados e Decoração, Barbearia Republicana, Jardim dos Sonhos, Instituto Chico Xavier e outros.
+ Veja mais em leticiaspinardi.com

  

Coordenadora de Comunicação | Mega Sistemas Corporativos
- Coordenação de assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia, com resultados de mais 
de R$ 3,5 milhões gerados em mídia espontânea 
- Gestão e manutenção de site e blog corporativo com técnicas de marketing de conteúdo, inbound 
e SEO, elevando em 35% os acessos por palavras chave e geração de leads 
- Manutenção e qualificação de maillings internos e externos com aumento da leitura em 20%  
- Coordenação e acompanhamento de atividades de branding, campanhas, marketing de produtos 
e estratégias de comunicação online e offline (identidade visual, fotos, vídeos, spots, materiais 
gráficos, folders, apresentações, brindes, hotsite, intranet, e-mail marketing, mídia, site, landing 
page, blog, e-books, newsletters, jornais, revistas, informativos e comunicados) 
- Coordenação de cases de sucesso e ações de relacionamento com clientes 
- Gestão de mídias sociais, planos de investimento e monitoramento de resultados 
- Coordenação das ações de endomarketing, eventos e responsabilidade social com estratégias de 
engajamento para mudança cultural, fusão e melhoria de clima organizacional 
- Ações de posicionamento de marca e monitoramento da concorrência por segmento e região, 
com foco em fortalecimento, visibilidade e ampliação de mercado 
- Elaboração e controle de planejamento estratégico e acompanhamento de indicadores alinhados 
às metas globais da organização, com gestão de riscos e foco em produtividade 
- Gestão de parceiros externos (agências, gráficas e fornecedores) e interface com canais de 
vendas, diretoria, gerência e área de recursos humanos em projetos e ações 
- Mapeamento e documentação de processos internos e atividades da equipe 
- Liderança e gestão de equipe com base em líder coach, feedback e mentoring

Assistente Financeiro | Faculdade Prudente de Moraes - Colégio Terras
- Controle de faturamento, receita, balanço, inadimplência e gestão orçamentária 
- Gestão de carteira, planejamento financeiro, notas e pagamentos  
- Negociação bancária, controle de acordos, conciliações e Projeto BNDES 
- Contas a receber, acordo financeiro e renegociação de dívidas 
- Atendimento e interface com alunos, fornecedores, jurídico, contabilidade e RH 
- Experiência com software Omnium / Mega Small Business / RM Sistemas 
- Implantação e monitoramento de SGI e CPA 
- Preparação de pautas, pesquisas e relatórios para Direção Acadêmica 
- Atividades de comunicação interna: murais e site acadêmico institucional

Estagiária |  Agência Júnior ParticipAção
- Desenvolvimento de campanhas e projetos publicitários  
- Captação do briefing e atendimento ao cliente, pesquisa, planejamento, criação e mídia  
- Planejamento e realização de eventos
  

Recepcionista e Auxiliar de Escritório |  Escritório Contábil CONTEC
- Atendimento ao cliente, agendamentos e apoio de escritório 
- Gestão de arquivos e documentos 
- Migração em processo de implantação de software focado em RH

EXPERIÊNCIA

2004 - 2005

2005 - 2006

2005 - 2009

2009 - 2015

2008 - Hoje


