ALEXANDRE GONÇALVES – CURRÍCULO
Resumo
Sou formado em jornalismo pelo Curso de Jornalismo da UFSC (1994). Iniciei minha
carreira profissional em 1994 no segmento de revistas e guias, onde desempenhei
funções de repórter e chefe de redação, além de criar e editar diversas publicações.
Tenho formação específica em marketing e participo de cursos e outras iniciativas
relacionadas à comunicação na internet, além de atuar também como palestrante.
Trabalho com internet desde 2004, ano em que abri meu blog Coluna Extra e passei a
desempenhar a função de editor de conteúdo e de capa em sites como o
Empreendedor, clicRBS e BipMe.tv. Abri a agenteinforma – produção e gestão de
conteúdo em 2009 e a mantenho até hoje para trabalhar exclusivamente com internet.
Criei e editei o site Rock SC entre 2009 e 2014, um projeto baseado no conceito de
curadoria e organização de conteúdo com o qual alcancei o Trending Topics como um
dos dez assuntos mais comentados no Twitter em 23 de setembro de 2010.
De julho de 2011 a março de 2015 fui gerente de produtos de internet do Grupo RIC
Santa Catarina, sendo responsável pela implantação da estrutura digital e da gestão
dos produtos RIC Mais e ND Online – trabalho premiado no Top de Marketing da
ADVB/SC 2014.
No mês de abril de 2015, lancei Primeiro Digital, blog no qual publico notícias,
entrevistas, artigos e ideias sobre conteúdo no meio digital. Ainda em 2015, por meio
da agenteinforma, comecei a atender fortemente o segmento de marketing digital
atuando como fornecedor de conteúdo no desenvolvimento de estratégias e na
produção e gestão de conteúdo para blogs e redes sociais. Atendo agências digitais e
assessorias de comunicação que precisam reforçar seu trabalho na área digital.
Também tenho desenvolvido trabalhos de consultoria para produtos digitais, além de
ministrar palestras e oficinas.
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Dados Pessoais
Nascido em Florianópolis, em 16 de fevereiro de 1973
Jornalista Profissional com registro profissional SC 00636 JP.
Telefone: (48) 9 9103 9168 (WhatsApp)
E-mail: alexandre@agenteinforma.com.br
Blog: www.primeirodigital.com.br
LinkedIn: https://br.linkedin.com/in/alexandregoncalves1602
Facebook: www.facebook.com/alexandregoncalves
Twitter: http://twitter.com/agenteinforma
Instagram: @agenteinforma | @tufloripa
Formação Acadêmica
Bacharelado em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, pelo Curso de
Jornalismo da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), concluído em 1994.
Formação Específica em Marketing, pela Unisul (Universidade do Sul de Santa
Catarina), concluído em março de 2001.
Master em Jornalismo Digital, realizado nos meses de maio, julho, agosto e setembro
de 2014, promovido pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais, em parceria com a
Universidade de Navarra (Espanha), em São Paulo.
Cursos Extras
Relações Internacionais, Economia Global e Cidadania, realizado em julho de 2002 nas
Universidades do Minho e do Porto, em Portugal.
Webjornalismo, realizado em novembro de 2003, promovido pela revista Imprensa e
pela Faculdade Estácio de Sá, em São José.
Jornalismo Online, realizado em julho de 2007, promovido pela Escola de Comunicação
do site Comunique-se, em Florianópolis.
Certificação em Marketing Digital, realizado em março de 2016, promovido pela
Resultados Digitais
Prêmio
Top de Marketing ADVB SC com o case Plataforma Digital do Grupo RIC, edição 2014.
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Habilidades Específicas
Tenho conhecimento na concepção, edição e coordenação de produção de veículos
digitais e estratégias de publicação, organização e distribuição de conteúdo em portais,
blogs, sites, hotsites, Facebook, Twitter e outras mídias sociais.
Tenho conhecimento na gestão de equipe e na definição de rotinas de trabalho em
redações digitais envolvendo jornalistas, programadores e fornecedores.
Desenvolvo projetos comerciais específicos para o meio digital e também projetos
crossmedia, envolvendo meio digital, TV, jornal, rádio, guias e revistas.
Tenho facilidade na elaboração de pautas, reportagem, redação e edição.
Sei definir estratégias de comunicação e marketing.
Sei buscar dados e formatar informações que sirvam de base para reportagens e
coberturas online e também para estratégias de marketing.
Domino as principais ferramentas utilizadas no meio digital, incluindo publicadores e
sistemas de coberturas em tempo real com curadoria de conteúdo de redes sociais.
Estudo e aplico conceitos envolvendo a sinergia entre marketing e internet, em
especial na produção de conteúdo e na utilização de blogs e mídias sociais.
Tenho conhecimentos básicos da língua inglesa, tendo feito curso na escola Wizard
Idiomas, em Florianópolis.
Carreira Profissional
Trabalho atual
Agente Informa (www.agenteinforma.com.br)
Cargo: Sócio-proprietário.
Funções: empresa especializada na prestação de serviço na área de produção e gestão
de conteúdo para internet, atuando como fornecedor de conteúdo e gestor de
produtos digitais para agências digitais e assessorias de comunicação, dentro do
conceito Meu Negócio é Conteúdo.
Período: desde janeiro de 2010.
Trabalho anterior
Grupo RIC (www.ricmais.com.br/sc)
Cargo: Gerente de Produtos de Internet.
Funções: coordenação geral dos canais online do Grupo RIC em Santa Catarina (RIC
Mais, ND Online e outros), sendo responsável pela criação de produtos, coordenação
de equipe e rotinas, integração veículos e equipes de jornal e TV com internet e
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desenvolvimento de produtos especiais.
Período: julho de 2011 a março de 2015
Outros destaques
Empreendedor (revista de economia e negócios distribuída para todo o Brasil, da
Editora Empreendedor, com sede em Florianópolis).
Cargos: Secretário de Redação / Chefe de Redação.
Funções: produção de pautas e fotos e reportagens / coordenação geral, incluindo
edição executiva de todas as matérias, reportagens, além da administração do setor da
redação.
Período: julho de 1994 a novembro de 1997 e agosto de 2000 a setembro de 2004.
Apufsc (Associação dos Professores da Universidade Federal de Santa Catarina).
Cargo: Assessor de Imprensa.
Funções: divulgação de atividades e produção de textos e editoração eletrônica de
boletim semanal.
Período: março de 1996 a fevereiro de 2002.
Dirigente Lojista (revista da Editora Empreendedor, voltada para o varejo).
Cargo: Editor-Executivo.
Funções: coordenação geral, incluindo edição executiva de todas as matérias,
reportagens, além da administração do setor da redação.
Período: novembro de 1997 a agosto de 2000.
Guia Oficial de Franquias (publicação anual formato revista da Associação Brasileira de
Franchising e da Editora Empreendedor).
Cargo: Editor-Executivo.
Funções: coordenação geral, incluindo edição executiva de todas as matérias,
reportagens, além da administração do setor da redação.
Período: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.
+Gerente (coluna mensal publicada inicialmente na revista Dirigente Lojista e
atualmente na Revista do Varejo, voltada para gerentes de loja).
Cargo: Colunista.
Funções: criação, reportagem, redação e edição.
Período: março de 2002 a maio de 2007.
Aventura Arqueológica na Ilha de Santa Catarina (livro sobre os sítios arqueológicos
da Ilha de Santa Catarina, editado pela Lagoa Editora).
Cargo: Co-autor.
Funções: pesquisas, redação e edição.
Período: lançado em 2003.
Coluna Extra (www.colunaextra.com.br)
Cargo: Editor.
Funções: redação e edição.
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Período: maio de 2004 a maio de 2014
Site Empreendedor (www.empreendedor.com.br)
Cargo: Editor-Geral de Conteúdo.
Funções: coordenação, redação e edição.
Período: setembro de 2004 a abril de 2007.
Ajuda Extra (www.ajudaextra.blogspot.com)
Cargo: Consultor.
Funções: aplicação de soluções práticas e criativas para o desenvolvimento e
organização de blogs pessoais, profissionais, publicitários e corporativos.
Período: agosto de 2006 a agosto de 2009.
clicRBS (www.clicrbs.com.br)
Cargo: Editor-Assistente.
Funções: edição da capa do portal clicRBS em Santa Catarina e edição do site sobre
Eleições.
Período: janeiro a novembro de 2008.
BipMe.tv
Cargo: Editor-geral de conteúdo.
Funções: atualização de conteúdo, produção de chamadas de capa e envio de
chamadas para a lista de seguidores no Twitter.
Período: novembro de 2008 a janeiro de 2010.
Rock SC (www.rocksc.com.br)
Cargo: Editor-geral de conteúdo.
Funções: atualização de conteúdo e envio de chamadas para a lista de seguidores no
Twitter.
Período: setembro de 2009 a dezembro de 2014.
Palestras, aulas e oficinas (www.slideshare.net/www.slideshare.net/colunaextra e
http://www.primeirodigital.com.br/palestras)
Cargo: Palestrante, professor convidado e facilitador em oficinas.
Funções: produção e apresentação de conteúdo sobre Jornalismo Online, Redes Sociais
e Comunicação Digital
Período: desde 2011
Primeiro Digital (www.primeirodigital.com.br)
Cargo: Blogueiro, editor.
Funções: redação, edição e curadoria.
Período: desde abril de 2015
ISCOM (www.iscom.com.br)
Cargo: Professor.
Funções: ministrar aulas na área de jornalismo e mídias.
Período: setembro de 2015
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Produção conteúdo Inbound Marketing (www.primeirodigital.com.br/inbound)
Cargo: Redator e editor.
Funções: produção de conteúdo para sites e blogs de clientes de agências como Vocali,
Infomídia e Dialetto.
Período: desde 2015
Referências profissionais
Luís Meneghim, jornalista, diretor de redação do Notícias do Dia | (48) 9 8408 2605
Emílio Cerri, publicitário e apresentador rádio Guarujá | (48) 9 3028 8443
Paulo Hoeller, jornalista, ex-diretor Responsável da RICTV Record | (48) 9 8404 0516
Rodrigo Lóssio, jornalista, assessor de imprensa, empresário Dialetto | (48) 4009 3223
Tatto de Castro, empresário, sócio ServerDo.In Soluções de Internet | (48) 9 9122 4073
Rogério Kiefer, jornalista, assessor, empresário All Press | (48) 9 8409 1769
Marcello Petrelli, empresário, presidente Grupo RIC Santa Catarina | (48) 9 8404-3613
Andressa Fabris, empresária, proprietária da Alfa Comunicação | (48) 9 9959-4014
Sara Caprário, empresária, assessoria de imprensa | (48) 9 8402-8012
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