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OBJETIVO

GESTÃO DE NEGÓCIOS / MARKETING

QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA
• Profissional experiente na gestão estratégica e operacional de empresas dos

setores Indústrial e Serviços (inclusive tecnologia, seguros e consultoria); na
introdução e gestão mercadológica de empresas multinacionais no Brasil; no
reposicionamento da marca e change management organizacional de empresas
nacionais tradicionais; Experiência internacional nos EUA, Europa e Ásia.

• Perfil de administrador generalista, com foco especializado em marketing; Visão
estratégica e empreendedora, analítico, negociador, criativo e inovador; hábil no
desenvolvimento e liderança de pessoas e gestão de equipes multifuncionais.
Experiência na co-direção de áreas: comercial (vendas e representação),
tecnologia (TI), planejamento e operações (gerência de novos negócios) e RH
(transformação de cultura organizacional).

• Competência na utilização das estratégias e operações de marketing - vendas -
serviços, visando redução de custos operacionais e incremento de demanda.
Experiência em change management, planejamento estratégico, operações de
marketing, desenvolvimento de produtos e serviços, (re)posicionamento de
marca organizacional, inteligência competitiva, pesquisas e análises
mercadológicas, comunicação integrada de marketing, relacionamento com
clientes (B2B), consumidores (B2C) e demais stakeholders. Especialista em
Gestão de Marketing e Serviços (American and Nordic School of Marketing).

HISTÓRICO PROFISSIONAL
CONSULTORIAS & ASSESSORIAS EXECUTIVAS

Clientes Atendidos: Empresas e Organizações Institucionais, de grande e médio porte.
Cargo: Consultor Executivo Associado Período: Desde 2003 - Atual

Liderança de programas de Change Management em projetos de desenvolvimento de
negócios, reestruturação de operações e implementação de novas tecnologias de gestão e
ferramentas de processos. {Implementação de Cultura de Marketing de Serviços e de
Relacionamento com gestão e desenvolvimento de pessoas (Change Management / People
Management organizacional em empresa de TI - 2010)}.
Assessorias em posicionamento e comunicação de marcas, e no planejamento de
operações de serviços.
Consultorias em Alinhamento de Marcas "Corporativa-Profissional" para a representação
executiva e organizacional da alta gestão, executivos de nível médio e seus departamentos,

Formação
Acadêmica
IBMEC - Business School /
INSPER Instituto de Ensino e
Pesquisa
MBA Seguros & Finanças - 2003

ESPM - Escola Superior de
Propaganda & Marketing
Pós-Graduação em Marketing
(MBA) - 1991

FGV - Fundaçao Getúlio Vargas
Especialização em Administração
de Marketing - 1989

FAAP - Fundação Armando
Álvares Penteado
Engenharia Eletrônica - 1987

Áreas de
Competência
Liderança de Change
Management organizacional.

Planejamento Estratégico &
Inteligência Competitiva.
Pesquisas e Análises de
Mercado.

Gestão de Marcas
Organizacionais, Produtos e
Serviços.

Operações Vendas-Marketing,
CRM e Customer Service.

Comunicação, Promoção e
Gestão da Presença na Web.

Palestrante e apresentador
persuasivo.

VisualCV Resume

ACastro Resume
(english)

Page 1 of 3



profissionais de vendas e de contatos com clientes. Aplicação de workshops, palestras e
coaching executivo em Comunicação e Representação de Marca Organizacional.

CIA. MARITIMA DE SEGUROS S/A
Empresa nacional do ramo de Seguros.

Cargo: Superintendente de Marketing Período: Set/2000 - Jan/2003
Reporte: Presidente Executivo Setor: Serviços - Seguros.

Realizações: Responsável pelo planejamento e direção do programa de reposicionamento
estratégico da marca Marítima Seguros e lançamento da nova marca Marítima Saúde
Seguros. Os resultados da implementação do plano estratégico de marketing foram:
crescimento do lucro de R$5,5M (2000) para R$20,5M (2002);

Desenvolvi produtos, novos serviços, nichos de mercados, programas de relacionamento
com clientes, de incentivos aos canais de distribuição e de comunicação com demais
"stakeholders". Reformulei o novo site institucional e de serviços da empresa. Coordenei
eventos e programas de incentivo aos canais de vendas (atendimento interno de vendas e
corretores). Resultado: a Marítima foi eleita a Melhor Seguradora do Brasil, Melhor da
Região Sudeste e Melhor da Região Sul, pela Federação Nacional dos Corretores -
Fenacor, em 2002;

Liderei estudos e análises (co-gestão de TI) para implantação de sistemas de informações
de inteligência competitiva, programas de CRM e BI, Wap Service (acesso a serviços via
celular), Automação de Força de Vendas (SFA), e-procurement e e-learning. Resultados:
modernização tecnológica com a implantação de novas tecnologias operacionais e de
serviço a clientes e corretores. Recebi o prêmio "Destaque em Marketing - 2001", da
Associação Brasileira de Marketing e Negócios (ABMN), com o "Wap Service" - o primeiro
serviço de seguros via celular da América Latina.

Desenvolvi e ministrei cursos e palestras sobre marketing, gestão e operação de serviços,
administração de marca e comunicação/negociação, para os principais gestores e
colaboradores da organização (70 pessoas). Resultado: Sensível melhoria na capacidade
administrativa e operação dos processos de serviço, com excelentes reflexos na satisfação
dos públicos-alvos, colaboradores, clientes e corretores, ampliando os negócios e
favorecendo os resultados financeiros.

PLAUT INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING GROUP
Grupo multinacional alemão de serviços de consultoria de negócios e tecnologia de
informação (TI).

Cargo: Marketing Group Executive Manager Período: Jul/97 - Set/2000
Reporte: Presidente (Brasil e América Latina) Setor: Serviços e Tecnologia.

Realizações: Responsável pelo planejamento estratégico e gestão operacional de
marketing corporativo do grupo no Brasil e suporte à América Latina (México e Argentina).
Concebi e dirigi o lançamento mercadológico do grupo (três empresas) no Brasil. Resultado:
o conjunto das ações de comunicação e relacionamento com o mercado, embasados na
construção da marca (branding), posicionaram a Plaut Consultoria como um dos principais
destaques entre as consultorias internacionais de tecnologia da informação no país,
levando-a a receber o seu primeiro "SAP Award of Excellence", mundial, em 1998. Seu
faturamento cresceu de US$2,7M para US$26M e o número de clientes ativos aumentou de
7 para 49, em 18 meses.

COUGAR ELECTRONICS USA
Empresa multinacional americana, segmento de eletroeletrônicos.
1100 Funcionários / 278 funcionários diretos na área de marketing, propaganda, produtos e

merchandising.
Cargo: Diretor de Marketing e Diretor de Planejamento Período: Set/95 - Jan/97
Reporte: Presidentes (Brasil e USA). Setor: Indústria e Varejo.

Realizações: Responsável pelas políticas e atividades mercadológicas, execução e
controle dos programas de marketing de reposicionamento da marca e comunicação,
relacionamento e merchandising em 1.100 pontos de vendas no Brasil. Como Diretor de
Planejamento, respondi pela abertura de novas oportunidades de negócio e pelo

Page 2 of 3



planejamento do mix de produtos para o Brasil. Resultados: a Cougar ocupou o 1º. lugar em
seu setor em 1996, com crescimento do faturamento de US$40M para US$138M.

Dirigi todos os esforços de comunicação, relações públicas e patrocínios da marca Cougar.
Lancei o Franca-Cougar, time de basquete campeão paulista e brasileiro, de Franca, em
aliança com o Magazine Luiza. Resultado: o patrocínio abriu as portas do mercado do
interior paulista para a empresa e promoveu a marca e seus produtos. Dirigi agência interna
de propaganda e comunicação, reduzindo custos de produção e desenvolvimento e
melhorando o foco das campanhas de comunicação. Fortaleci as relações com
fornecedores e parceiros globais de produtos e serviços (Ásia, Europa e EUA); Coordenei
eventos internacionais e programas de incentivo aos canais de vendas.

ASSESSORIAS DE MARKETING
Empresas assessoradas: Câmara Americana de Comércio (AMCHAM-SP); Encol Ind. & Com.
Ltda, IVC Service.

Cargo: Commercial & IT Manager / Assessor de Marketing Período: Nov/92 - Ago/95
Setor: Serviços - Varejo.

ABESC - Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem
Empresa institucional promotora do setor de serviços de Concreto Dosado em Central.

Cargo: Gerente de Marketing Período: Mai/90 - Out/92
Reporte: Diretor Presidente. Setor: Serviços.

TOLEDO SCALE DO BRASIL LTDA
Empresa multinacional americana, fabricante de sistemas de pesagem, dosagem e contagem.

Cargo: Assistente de Marketing da Diretoria Geral Período: Jan/88 - Abr/90
Reporte: Diretor Geral (Brasil). Setor: Indústria.
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