MARINA M. FIGUEIRA
Especialista em Comunicação Interna, Endomarketing & PR

35 anos

(11) 94268-1128

São Paulo - SP

mm_fi gueira@hotmail.com

linkedin.com/in/marina-figueira/

OBJETIVO PROFISSIONAL
Gestão de Comunicação Corporativa.

QUALIFICAÇÕES
Jornalista com pós-graduação em
Comunicação Organizacional e Relações
Públicas, com experiência de 13 anos em
comunicação corporativa:
Comunicação interna - Planejamento
estratégico, gestão de canais (newsletter,
jornal mural, intranet, app, e-mail
marketing, comunicados, etc.) e curadoria
de conteúdo;
Endomarketing - Planejamento e execução
de ações e campanhas para disseminação
da cultura da empresa;
Eventos - Planejamento, organização e
cobertura (foco na gestão de clima
organizacional);
PR - Gestão de assessoria de imprensa:
media training, condução de entrevistas
com o board executivo, monitoramento de
clipping, análise de todos os conteúdos
divulgados à imprensa (press releases,
artigos, paper etc);
Digital - Gestão de mídias sociais, site e
desenvolvimento de conteúdo.

FORMAÇÃO
Comunicação Organizacional
e Relações Públicas (JUL/2009)
Faculdade de Comunicação Cásper
Líbero - Pós Graduação

Comunicação Social
- Jornalismo (DEZ/2005)
Universidade Anhembi Morumbi Graduação

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Consultora Sr. de Comunicação Corporativa (SET/2015 - ATUAL)
Liq Participações S. A
Gestão da comunicação interna (50
mil colaboradores) e curadoria de
conteúdo;

Transformação da Cultura facilitadora de processos internos
focados em comunicação interna;

Employer Branding e EVP;

Reposicionamento da marca;

Gestão da assessoria de imprensa e
relacionamento com stakeholders;

Desenvolvimento de eventos
Internos / campanhas de
endomarketing.

Membro do Comitê de

Consultora de Comunicação (MAR/2014 - SET/2015)
Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Planejamento estratégico em
comunicação corporativa;

Comunicação interna: gestão e
curadoria de conteúdo;

Cobertura de eventos;

Elaboração de materiais
institucionais.

Gestão e desenvolvimento de
conteúdo de site e mídias sociais;

Analista de Comunicação Sr.

(JUN/2012 - JAN/2014)

RV Mais Promoção e Eventos
Gestão de conteúdo para dois portais;

hospitalar;

Desenvolvimento de veículos de
comunicação interna e externa
de empresas da área de saúde/

Cobertura de eventos corporativos;
Conteúdo e planejamento de mídias
sociais.

Analista de Comunicação Pleno (SET/2008 - MAR/2011)
Multiart Comunicação e Editora Ltda
Gestão de canais/projetos
de Comunicação Interna: TV
corporativa, revista, intranet,
e-mail marketing, comunicados,
murais, carta de Visão, Missão
e Valores, pesquisa de clima,
convenções de vendas, eventos

corporativos; como aniversário da
companhia, manuais de vendas,
vídeos comemorativos, entre outros;
Planejamento de eventos internos
em datas comemorativas, seminários
e premiações aos empregados,
tempo de casa, GPTW, etc.

Estagiária de Comunicação (MAI/2006 - AGO/2008)
Viação Cometa S.A

CURSOS
Employer Branding - FACULDADE CÁSPER LÍBERO (ABR /2018)
Gestão de canais e conteúdo para comunicação com empregados - FACULDADE
CÁSPER LÍBERO (MAR-ABR /2016)

Estratégias em Assessoria de Imprensa - PORTAL COMUNIQUE-SE (SET/2014)
Gestão de Mídias Sociais - IMPACTA (MAR/2013)

IDIOMAS
Inglês fluente (leitura, conversação
e escrita).
11 meses de residência no exterior
(Vancouver, Canadá) - Abril/11 a
Março/12, em intercâmbio.

Jornalismo Empresarial, Gestão de Crise e Media Training - PORTAL COMUNIQUE-SE
(ABR/2008)

Oficina de Press Release - SINDICATO DOS JORNALISTAS (JUN/2007)
Comunicação Interna - SINDICATO DOS JORNALISTAS (MAR - ABR/2007)
Redação e Estilo em Revistas e Jornais - PORTAL COMUNIQUE-SE (JUL/2005)
Assessoria de Imprensa - Sindicato dos Jornalistas (ABR - JUN/2005)

