
Experiências profissionais

PEOPLE DEV & ANALISTA DE MARKETING DE CONTEÚDO SÊNIOR
Banco Cora | 05/2022 - atual
Como People Dev atuo de forma a facilitar o desenvolvimento pessoal
e profissional de pessoas mentoradas, por meio de rituais, como
alinhamento de expectativas, conversas, feedbacks e reconhecimentos.
Já no marketing atuo no planejamento estratégico, campanhas e
produção de conteúdo multiplataforma (blog, mídias sociais, réguas de
e-mail marketing, roteiros, etc); na gestão de freelancers, fornecedores
e canais de comunicação; com inbound marketing e funis de conversão;
com a área de Novos Negócios e no entendimento da jornada
empreendedora; em GTMs (Go to Marketing); e com SEO.

ENCARREGADO | ANALISTA DE MARKETING SÊNIOR
Alright AdTech Company | 01 a 05/2022
Atuei como responsável pelo setor de Marketing e pela gestão dos
canais de comunicação externos e internos; nas rotinas
administrativas da área; no suporte ao comercial; na elaboração
de planos de ação de marketing; no planejamento e produção de
conteúdos e materiais em formatos variados (textos, roteiros,
artigos, e-books, landing pages, e-mails marketings, entre outros);
nas estratégias de aquisição e inbound marketing; com relatórios
da área; com design e elaboração de apresentações e manuais
visuais; e no relacionamento com fornecedores externos.

+ 55 (51) 99233-7525
eudanielquadros@gmail.com

Daniel Quadros
Sou jornalista, escritor, mediador e atuo
com estratégia de comunicação,
marketing de conteúdo e gestão de
projetos. Conheça mais sobre a minha
experiência no meu portfólio:

*graduação
Jornalismo (PUCRS)

*graduação tecnológica
Escrita Criativa (PUCRS)

*MBA
Marketing, Branding e Growth (PUCRS)

...
Formação acadêmica:

2015 2019 2020 2021 2022

*vermelho: início / verde: conclusão

danielquadros.me

Fale comigo:

http://linkedin.com/in/eudanielquadros
http://instagram.com/eudanielquadros
http://danielquadros.me/


G1 RS, RBS TV, Globo Esporte e GShow | 02 a 08/2019
Atuei na escrita de matérias; na captação e edição de vídeos e imagens
dos programas e para o portal G1; no cadastro e gestão de vídeos do
Globo Play; na gestão e produção de conteúdos para as mídias sociais;
e em iniciativas de diversidade e inclusão.

ANALISTA DE MARKETING PLENO | REDAÇÃO E CRIATIVIDADE
Banco Agibank | 09 a 11/2021
Atuei na concepção de narrativas e conceitos; na produção e revisão de
conteúdos com foco na área de tecnologia e inovação para diferentes
formatos, campanhas e canais (on e offline); no planejamento e
estratégia de comunicação; e na atualização e monitoramento de
canais.

JORNALISTA | ASSISTENTE DE CONTEÚDO V
PUCRS | 11/2019 a 09/2021
Atuei no planejamento estratégico, produção e revisão de
conteúdos para diferentes formatos e canais (blog, revista, redes
sociais, e-mails, comunicados, imprensa, campanhas, branded
content, comunicação interna, etc), assim como na gestão dos
canais; na preparação de documentos institucionais e editoriais;
na prevenção e gestão de crises de imagem; cobertura de eventos
e atividades institucionais e acadêmicas; na análise de métricas e
preparação de relatórios e apresentações.

ASSISTENTE DE CONTEÚDO III

COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL, D&I E RH
ADP Brazil Labs | 09/2017 a 02/2019
Atuei no planejamento e execução da comunicação para canais
externos e internos; no relacionamento com a comunidade de
tecnologia da informação e influenciadores; na curadoria de
conteúdos; nos comitês de lideranças dos Business Resources
Groups (BRGs) de diversidade e inclusão, responsabilidade social,
inovação e outros; na organização de eventos internos e externos,
agenda, fornecedores, convidados e outros; e no controle de
materiais como, brindes e kits.

Qualificações
Certificação em Conteúdo e Divulgação de Moda, além de extensão
em Jornalismo Econômico e em Marketing Digital (PUCRS); Inglês
avançado (Wizard); Creative Cloud (Adobe); e Pacote Office (Microsoft).

*Confira esse e outros cursos complementares no LinkedIn.

Projetos e voluntariado
Participação como voluntário e/ou organizador em projetos como
Afrotech BR, Afroativos, TEDxLaçador, Pride Connection, Girl for IT
e AfroPython, além de outros projetos pontuais.

Também atuo como mediador em palestras e eventos. Já
tive a oportunidade de entrevistar personalidades, como
a escritora Conceição Evaristo, o ator Lázaro Ramos, o
apresentador Hélio de la Peña, o artista musical Preto
Zezé e a rapper Nega Gizza. Também fui ganhador do
Prêmio 30° SET Universitário (PUCRS).

*Todas lives estão disponíveis em danielquadros.me.

Mediações e palestras
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