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CURRÍCULO 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: Kardewally Ferreira Abrantes          MATRÍCULA EBC: 13812 
CARGO EFETIVO: ACP/Publicidade   
CARGO COMISSIONADO: Chefe de Gabinete  
LOTAÇÃO: Gabinete da Diretoria de Jornalismo - DIJOR  

FORMAÇÃO/EDUCAÇÃO 

FORMAÇÃO ESCOLAR: Pós-Graduação Completa 
 
MBA em Marketing 
 

ÚLTIMAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 
01/04/2019 a 01/09/2019 – Empresa Brasil de Comunicação - EBC 
Coordenador de Contratos de Serviços 
 
Coordenação de prestações de contas e gestão de contratos de receita, contratos com fornecedores e 
contratos de aquisição. Interlocução com o Palácio do Planalto, Presidência da República e Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República em virtude do Contrato para prestação de serviços de 
comunicação junto ao Governo Federal. 
 
16/12/2013 a 05/03/2019 Empresa Brasil de Comunicação - EBC 
Analista de Comunicação Pública/Publicidade 
 
Gestão e administração do maior contrato de receita da Empresa (54 milhões de reais em 2017) junto à 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Atendimento e prestação de contas 
referentes aos clientes de produções audiovisuais e multimídia, fortalecendo o relacionamento entre as 
partes, garantindo adequada execução contratual e controle de dados quantitativos e qualitativos. 
Articulação com áreas técnicas competentes e desenvolvimento de nova proposta de contrato de 
serviços mais aproximada com a realidade de produção da Empresa. 
Gestão e prospecção dos produtos do núcleo de Negócios e Captação: Mídia Impressa/Digital, 
Publicidade Legal, Balanços Financeiros e Serviços de Radiodifusão. Alinhamento de resultados com a 
Diretoria e execução de diretrizes para comercialização. Realização e apresentação de estudos de 
viabilidade financeira e técnica direcionados à Diretoria Executiva para tomada de decisões. 
 
04/04/2012 a 15/12/2013 Grupo PrevQuali 
Analista de Marketing Pleno 
 
Gestão do Departamento de Marketing atuando com o marketing interno e externo. 
Produção/criação de materiais gráficos, sites, textos, notas de imprensa e matérias para revistas, jornais, 
redes sociais e eventos. Negociação com clientes, parceiros e fornecedores. Divulgação institucional e de 
produtos, participação no planejamento estratégico, implantação de novas formas de divulgação, 
prospecção de novas parcerias, pesquisa de mercado e concorrência, pós-venda, análise de resultados e 
planejamento e execução de novas campanhas promocionais. 
 

 


