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Redes Sociais: 

31 anos 
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Jorge Justino dos Santos, 157 /101.  

Contagem – MG 

(31) 9654-8387 | 3267-2047 

aprimo@ymail.com 

www.flavours.me/aprimo 

 

 

Objetivo 

 
Ocupar um cargo de Analista de Inteligência de Mercado. Trabalhar com pesquisas, 

monitoramentos de resultados e métricas do meio online e do off-line.  

 

Resumo de Qualificações 

 
Analista de Inteligência de Mercado. Formado em Marketing pelo Centro Universitário 

UNA de Minas Gerais. Possui experiência com monitoramento, relacionamento e insights de 

redes sociais. Tem conhecimento avançado em metodologias e análises de pesquisas. 

Desenvolve apresentações avançadas em Power Point para qualquer tipo de conteúdo. 

Trabalhou por 12 anos no IBOPE no atendimento de emissoras de rádio, tv, agências e 

portais de internet. Gosta de ambientes desafiadores e de alto desempenho, é heavy user, 

autodidata para assuntos tecnológicos e do meio online. Já foi DJ e se aventura como 

palestrante ou consultor de marketing. 

 
Formação Acadêmica 
 

Marketing – Centro Universitário UNA (2012) 
Sistema de Informação – PUC Contagem (2009) 

 

Experiência Profissional 
 

Empresa: 
Rede Planeta de Comunicação (Liberdade FM e Fã FM) – 

06/2012.  

Cargo Atual: Analista de Marketing – 6 meses. 

Atribuições do cargo: 

• Analisar dados quantitativos das emissoras de rádio do Grupo Rede 
Planeta e de suas concorrentes através de ferramentas do IBOPE. 
• Monitorar dados de Google Analytics e Facebook Insights, além de 
propor soluções a fim de alavancar visitas e novos fãs para as fanpages 
das emissoras. 

• desenvolver e atualizar apresentações comerciais da empresa, que 

são enviadas aos prospects, parceiros e anunciantes. 
• desenvolver, implantar e monitorar promoções de relacionamento com 
ouvintes. 
• desenvolver projetos especiais para comercialização de novos serviços 
e prospectar novos clientes. 
• ampliar relacionamento com parceiros, anunciantes e agências de 
publicidade e propagada. 

• orientar através de reuniões e treinamentos, equipes de locutores e 
executivos de contas sobre o posicionamento de mercado da empresa 
com base nos resultados obtidos. 

Alexsandro A. Silva Primo 



 

    

Empresa: IBOPE Media - 10/2000 a 04/2012 

Último cargo: 
Assistente de Atendimento (Analista Pós Venda) - 2 anos e 11 
meses 

Atribuições do cargo: 

• Analisar dados dos softwares de rádio: Easy Media e Radio Planning. 
De TV: Media Workstation e AF Viewer. De internet: Netview (Audiência 
Internet), Adrelevance (Publicidade Online), Buzzmetrics e 
BuzzExchange (pesquisas, insights e monitoramento de Redes Sociais). 
• Apoiar o pré-vendas e a gerência com informações relevantes ao 
negócio. 
• Aplicar treinamentos de conceitos, metodologias e softwares de 

análises de mercado do IBOPE Media e Nielsen Online. 
• Desenvolver apresentações em Power Point, relatórios de estudos 

setoriais, sócios demográficos e análises descritivas da concorrência. 
• Prestar atendimento de suporte pós-venda para as emissoras de 
rádio, de TV, anunciantes, agências de publicidade e propaganda, 
marketing, agências digitais e portais de internet.  

• Prospectar novos clientes. 

    

Penúltimo cargo: Assistente Produção (Help Desk) - 6 anos e 3 meses 

Atribuições do cargo: 

• Suporte interno: garantir funcionamento de computadores, 

copiadoras, infraestrutura de redes, instalar e atualizar softwares, 
garantir segurança de acessos, telecomunicações, dentre outros. 
• Suporte Externo: agendar visitas, instalações de softwares e bancos 
de dados em clientes, updates e controles de licenciamentos de 
usuários. 

 
    

Antepenúltimo cargo: Auxiliar de Produção (Qualidade) - 1 ano e 2 meses 

Atribuições do cargo: 

• Localizar setores censitários e distribuir questionários para os 
pesquisadores. 
• Codificar e fazer leitura óptica de questionários de pesquisas de rádio 
e pesquisas ad-hoc. 
• Apoiar o supervisor operacional de pesquisas. 

    

Idiomas 
 
Inglês Básico (Luziana Lanna) 

 

Conhecimentos adicionais 

 
Gráficos/Web: Corel Draw, Adobe Photoshop (básico). 

Office Avançado: PowerPoint, Word, Excel, Outlook e Notes (IBM). 

 

Informações adicionais 
 
Sustentabilidade: Sustentabilidade no dia a dia: orientações para o cidadão - FGV 

Online/Wal-Mart Brasil. 

Disponibilidade: de viagens de curto período
 


