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Sexo: masculino.  

Idade: 32 anos.  

Estado civil: casado. 

Nacionalidade: Italiana (visto permanente no Brasil). 

Endereço: Belo Horizonte  

Telefones: (31) 99124584   E-mail: andrealegittimo@gmail.com 

                                           
APRESENTAÇÃO  

 

Profissional de Comunicação e Marketing, com mestrado e  pós graduando em Gestão estratégica 

de Negócios (UFMG), nativo italiano, que vive no Brasil permanentemente, com fluência em 

português e inglês.  

Experiência acumulada na área de marketing como pesquisador e analista de dados, criação e gestão 

de campanha de marketing, gestão e fidelização do cliente, endomarketing, gestão da comunicação 

interna/externa, trade markenting, organização de eventos. 

Habilidades na área comercial e contábil, grande conhecimento e habilidades na área de 

informática. 

Sou uma pessoa pontual, proativa, dinâmica e criativa; que sabe trabalhar em situações de pressão. 

Acostumada a trabalhar seja individualmente, seja em team group, boa predisposição ao diálogo e à 

colaboração, habilidade para desenvolver múltiplas tarefas ao mesmo tempo. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

• Pós-graduação em Gestão estratégica de Negócios. Instituição: Cege-Cepead, Universidade 

Federal de Minas Gerais. Cursando.  

• Mestrado em “Marketing e Comunicação”. Instituição: Universidade de Turim/Itália. Enfoque 

do plano de estudo na área de marketing. Monografia de formatura “ Outsourcing to India”.. 

Professor orientador. Enrico Postiglione (ex-diretor da área de Marketing FIAT - Turim). 

• Graduação em Ciências da Comunicação. Instituição: Universidade de Lecce/Itália. Monografia 

de formatura: “As Administrações Públicas no setor esportivo como sponsorship”.  
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• Ensino médio: formação em perito comercial e contabilista - “Instituto Técnico Comercial O.G. 

Costa” (Lecce /Itália). Nota final: 82/100. 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

• Value Advisor S.r.l (Milano/ Lecce – Itália). Cargo: Colaborador. Principais atividades: 

responsável pelo mercado Brasileiro, consultoria para PME em planejamento financeiro e 

controle de gestão, pesquisa de parceiros e suporte aos processos de internacionalização 

empresarial.  Período: 2011- 

• Tradutor de Italiano.com. Cargo: tradutor. Principais atividades: tradutor e interprete 

italiano/português. Período: 2010- 

• Empresa: Consulado da Itália em Belo Horizonte (Brasil). Cargo: Funcionário. Principais 

atividades: responsável pela comunicação interna e externa, responsável escritório 

cidadania. Referência Cônsul Bryan Bolasco. Período: 2009-2010 

• Empresa: “Abit” (Turim). Cargo: Consultor de Marketing. Principais atividades: pesquisa e 

analise de dados, criação campanha marketing. Período: 2007 

• Empresa: Universidade de Turim. Cargo: Colaborador externo. Principais atividades: gestão 

de pessoas, monitoramento e controle do setor de imatriculação. Período: 2007/2008/2009 

• Empresa: Gennaro Ltd (Edimburgo/Escócia). Cargo: Analista de Marketing. Principais 

atividades: gestão de campanha de marketing, gestão e fidelização do cliente (CRM), 

category management, gestão da comunicação interna e externa. Período: 2005/2006 

• Empresa: Escritório de Relação com o Público da Província de Lecce. Função: Estagiário. 

Principais atividades: atendimento às pessoas, apoio ao setor de desenvolvimento de 

projetos, apoio ao setor de redação de edital. Período: 2005 

• Empresa: Evolvit S.p.a. (Lecce). Cargo: Estagiário de programação. Principais atividades: 

programação em Asp.net, Html, desenvolvimento de site internet. Período: 2004. 

• Empresa: Merlino S.p.a. (Lecce). Cargo: Assistente de Marketing. Principais atividades: 

criação de campanha marketing, gestão e fidelização do cliente (CRM), category 

management, endomarketing, gestão da comunicação interna e externa. Período: 2003/2004 

• Empresa: Associação Multimedial Chatwin (Lecce). Cargo: Executivo de Contas. Principais 

atividades: desenvolvimento de campanhas publicitárias, captação de clientes. Período: 

2002/2003 



• Empresa: Luce & Co. (Lecce). Cargo: vendedor externo produtos elétricos. Principais 

atividades: vendedor externo produtos elétricos, captação de clientes, supervisor de equipe. 

Período: 2002/ 2004 

• Empresa: Biblioteca da Universidade de Lecce. Cargo: Técnico administrativo. Principais 

atividades: atendimento ao publico, catalogação de livros (ISBN), responsável pelo 

intercambio de livros com o exterior. Período: 2001/2002. 

• Empresa: “Tarantino” (Lecce). Cargo: Técnico administrativo. Principais atividades: apoio à 

unidade logística, apoio à unidade contábil.  Período: 1998/2001 

 

 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 

 

• Master pós Diploma em “Web Marketing Designer “ na UniVersus – CSEI (Lecce) - duração 

900 horas. (2002) 

• Curso superior de línguas: inglês e espanhol, na Universidade de Lecce (não concluído) 

• Curso de inglês, nível avançado, na Universidade Popular de Turim (2007) 

• Curso de Português para estrangeiros na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nível 

avançado. (2009) 

• Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), Ministério da 

Educação Brasileiro, nível avançado. (2010) 

• Missão “Confindustria” no Brasil, maio 2011,  “Grandes Eventos Esportivos 2014-2016”, 
participação aos trabalhos em  São Paulo e Rio de Janeiro. 

• Curso de Português para Concursos, Orvile Carneiro/Belo Horizonte, 96 horas (2011-2012) 
• Curso formação básica para Gelato, Mec 3, São Paulo (2012). 
• Curso Básico de Gelato, Gelato University Carpigiani, São Caetano do Sul (SP) (2012) 

 

 

 

COMPETÊNCIAS DE INFORMÁTICA 

 

Sistemas operativos: Windows 95, 98, 2000 NT, 

XP,Vista, Windows 7, Linux 

 

Nível de conhecimento: 

avançado 

Software applicativos Office: Word, Excel, Acces, Power 

Point 

 

Nível de conhecimento: 

avançado 



Macromedia: Dreamweaver mx , Flash 5 Nível de conhecimento: médio  

 

Programa de Gráfica: Photoshop Cs5  

 

Nível de conhecimento: 

avançado 

   

Programação HTML, CSS ASP Nível de conhecimento: médio  

   

Internet: Internet Explorer, Mozilla, 

posta elettronica, Outlook, 

News Group 

 

Nível de conhecimento: 

avançado 

COMPETÊNCIAS  LINGUÍSTICAS 

 

1. Italiano     Nível de conhecimento: Nativo  

2. Português     Nível de conhecimento: Fluente 

3. Inglês      Nível de conhecimento: Fluente 

4. Espanhol     Nível de conhecimento: Médio 

5. Francês      Nível de conhecimento: Médio 
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