betinhocerri.com
CONSULTORIA DE MARKETING DIGITAL

OLÁ... MEU NOME É BETINHO CERRI!
Tenho 26 anos e desde 2005 trabalho com internet. Tive a minha primeira grande
experiência nesse mesmo ano, quando criei e administrei um blog de humor de
repercussão nacional. No início, as redes sociais, como Facebook, Twitter e
Instagram, não eram muito conhecidas, ou ainda não haviam sido criadas. A febre,
nessa época, eram mesmo os blogs e fotologs.
Apesar da pouca idade, tive folego de sobra, e criei outros blogs e, então, num
desses projetos, por necessidade de uma melhora visual, me aprofundei e conheci
as sopas de letrinhas (HTML e CSS), enxergando em um hobby uma oportunidade,
mudando ai a história.
Virei entusiasta. Comecei a estudar programação básica e a paixão pela internet só
cresceu. Em dezembro de 2012 me graduei em Sistemas de Informação pela FHO –
Uniararas e, durante este período, tive a oportunidade de estagiar na maior agência
de publicidade de Araras/SP. Nela, me tornei, front-end pleno, diretor do setor digital
e sócio/fundador de uma agência "irmã" especializada em marketing digital.
Hoje busco desafios ainda maiores. Convergi toda a minha experiência, desses mais
de dez anos no ramo, em um trabalho de consultoria, o qual tem o objetivo de
fornecer suporte às organizações e seus gestores com um trabalho estratégico,
documentado e eficiente.
PS.: Apaixonado por futebol (principalmente o inglês), palmeirense ortodoxo,
rotariano e pai do Cheddar.
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EXPERIÊNCIA (PARTE 1)
betinhocerri.com – Desde 01/2016
Efetuando a consultoria em marketing digital, meu objetivo é fornecer suporte às
organizações e seus gestores no sentido de auxiliá-los a entender e definir quais
são as melhores alternativas no mercado de publicidade online e as implicações da
sua adoção. Elencar as opções disponíveis, seus custos e resultados, de forma a
embasar as decisões dos gestores do negócio.

Fundador e Diretor, Digi13 Agência Digital – 12/2014 à 12/2015
No final de 2014 quando ocupava o cargo de diretor de produção digital da Mídia13
Propaganda, o departamento digital estava passando por problemas com o
desenvolvimento e criação de conteúdo digital, pois estava preso aos processos do
departamento de criação da agência. Em conjunto com o board do grupo,
identificamos as mudanças necessárias e, então, fui convidado a dar início no
projeto de autonomia criativa e operacional do departamento.
A Digi13 Agência Digital iniciou suas atividades em dezembro de 2014 e, ocupei o
cargo de diretor, simultaneamente atuei como desenvolvedor front-end em projetos
institucionais de grande porte ou em lojas virtuais de maior visibilidade.

Gerente de Produção Front-end, Mídia13 Propaganda – 07/2014 à 12/2014
Fui responsável pela gestão da produção digital e, dessa forma, orientei e
implementei lojas virtuais, hotsites e blogs, websites específicos para os mais
diversos planos de comunicação.
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EXPERIÊNCIA (PARTE 2)
Desenvolvedor Front-end, Mídia13 Propaganda – 02/2013 à 06/2014
Atuei como desenvolvedor front-end, atuando com maior frequência na
implementação de lojas virtuais com a plataforma VTEX e também de websites
corporativos.

Desenvolvedor Web, SEP7EN – 2012
Atuei como desenvolvedor de websites institucionais.

Desenvolvedor Web, Riven Educacional – 2011
Atuei como desenvolvedor do sistema de gestão educacional da empresa.

PALESTRAS
Marketing Digital, Mídias Sociais para Empresas – 05/2015
Palestrei na "Semana de Administração" que ocorre devido a uma parceria do
Centro Paula Souza (Alberto Feres Araras) com a AEHDA (Associação de Educação
do Homem de Amanhã de Araras).
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GRADUAÇÃO
Fundação Hermínio Ometto - Uniararas
Bacharelado em Sistemas de Informação (2009-2012).
O curso de Sistemas de Informação é baseado em três pilares: Sistemas
Operacionais e Redes de Computadores, Desenvolvimento de Sistemas
(programação) e Banco de Dados (armazenamento).

CERTIFICAÇÕES
VTEX Interface Developer
License: 2013.04.0040 – 2013.

CURSOS
Fundação Bradesco - HTML Avançado
64 Horas – 08/2012

Fundação Bradesco - Ilustração e Design Gráfico para Web
25 Horas – 08/2012

Fundação Bradesco - Processo de Desenvolvimento de Software
12 Horas – 08/2012

