MARCELO DOS SANTOS AMORIM
Itaquera - São Paulo – SP
40 anos - Casado
Celular: (11) 99540.8954 - 99374.5696
Email - ajuda@marceloamorim.com

CURRICULUM DETALHADO

https://www.marceloamorim.com/curriculum/

SOBRE MIM

A minha trajetória profissional é composta de muitos desafios desde
muito cedo, sendo que aos 12 anos comecei a trabalhar com artes
gráficas, aos 14 anos já estava no mercado de trabalho como digitador
e aos 16 anos comandava o setor de pré-impressão de uma gráfica.
Em sociedade com o meu irmão Marcio Amorim (desenvolvedor sênior),
fundamos em 2005 a Cerebrum onde construímos juntos uma empresa
consolidada por diversos anos no setor de comércio eletrônico,
atendendo centenas ou até milhares de lojistas Magento em todo o

Brasil, por intermédio de módulos para essa renomada plataforma de
comércio eletrônico.
Prezo pelo aprendizado auto-didata, procurando sempre potencializar
as minhas principais habilidades, dentre elas, posso destacar:
criatividade, comunicação, liderança, marketing, vendas e gestão.
Procuro estar sempre em constante evolução adquirindo novas
habilidades, ciente da necessidade de se manter atualizado, devido às
exigências do mercado e atualizações tecnológicas.
Atualmente venho me especializando no mercado de coprodução com o
intuito de transformar conhecimentos em produtos digitais lucrativos.
Mais informações no meu website: www.marceloamorim.com

ÁREAS DE INTERESSE
● Vendas;
● Marketing Digital;
● Gestão de Projetos;
● Comércio Eletrônico.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Escola de Comércio Álvares Penteado
● Publicidade & Marketing

IDIOMAS
● Inglês de nível pré-intermediário;
● Diversas comunicações escritas em inglês com empresas de
tecnologia e desenvolvedores.

CURSOS / CERTIFICAÇÕES
Elite Digital (André Cia & Torriani)
● https://www.maratonaelitedigital.com.br/elitedigital
● Dois dos principais nomes do mercado de produtos digitais
responsáveis por lançamentos milionários.

Hotmart (plataforma de afiliados e infoprodutos)
● https://www.hotmart.com/desafio30dias
● https://www.hotmart.com/pt/academy (Módulo 1)

4Linux
● Desenvolvimento Web com PHP - 40 horas;
● Desenvolvimento Orientado a Objetos com PHP - 40 horas.

Impacta Tecnologia
● Web Marketing - 36 horas;
● Lógica de Programação Visual - 40 horas;
● Criação e Design - 40 horas.

Sebrae
● Saber Empreender - 27 horas
● Aprenda e Empreender - 24 horas

Senac
● Design de Embalagens - 78 horas

Takano
● Desktop Publishing - 70 horas

Graph Work
● Editoração Eletrônica - 66 horas

CEREBRUM (2005 - 2018) / Gerente de Marketing
A CEREBRUM foi fundada em 2005 e a guiamos por alguns ramos de
atuação até focarmos no segmento de comércio eletrônico, através do
desenvolvimento de módulos para a plataforma open-source Magento
1.x, passando a ser uma das autoridades nesse nicho de mercado,
disponibilizando o primeiro pacote de tradução Português do Brasil para
Magento 1.x, além do gerenciamento de influência e audiência da
Comunidade Magento, portal referência neste segmento.
Habilidades acumuladas em 13 anos de empreendedorismo:
● Planejamento estratégico;
● Análise de mercado;
● Marketing;
● Vendas;
● Gestão de Projetos e Processos;
● Suporte ao cliente de nível 1 e 2;
● Desenvolvimento de documentações.

FACTU PUBLICIDADE (2001 - 2003) / Assistente de Arte
● Criação de campanhas de revistas;
● Criação de catálogos;
● Criação de folders;
● Criação de manuais técnicos;
● Criação de identidades corporativas;
● Criação dos mais diversos tipos de materiais gráficos e impressos
promocionais.

LITOGRÁFICA SANTIM (1997 - 2000) / Design Gráfico
● Habilidades com diversos softwares gráficos;
● Especialização no segmento gráfico e pré-impressão;
● Criação do departamento de pré-impressão e criação;
● Criação e impressão de embalagens em diversos tipos de papéis
cartão.

