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APRESENTAÇÃO

Brasileiro, casado, 43 anos

Mais de 22 anos de experiência em 
marketing, comércio eletrônico, 
comunicação e produtos. Passagens 
por grandes empresas:

De moda e varejo: Via Veneto, 
Brooksfield, Harry’s, Brooksfield
Donna e Junior, Camisaria Colombo, 
Armazém do Homem e Upper Jeans.

De Tecnologia da Informação: CPM-
Braxis/Capgemini, YKP, Sonda-
Procwork, Aspen e 5Tech.

De Internet: Buscapé, ebit, Bondfaro, 
Pagamento Digital/BCash, Lomadee, 
SaveMe.

Sou especialista em Branding pelo 
Grupo Troiano e em Inteligência 
Competitiva e Análise de 
Mercado pelo Ibramerc, graduado 
pela ESPM com MBA pelo ITA/ESPM.

Tenho experiência em eventos, 
campanhas de mídia on e offline, 
comunicação interna / 
endomarketing, gestão de SAC, 
desenvolvimento e comercialização 
de produtos, além de treinamento de 
equipe e incentivo a vendas.

+55 (11) 9.7612.5400 | +55 (11) 3565.3935 

luciano_milici@hotmail.com

www.linkedin.com/in/lucianomilici

QUALIFICAÇÕES

Em Marketing: Planejamento de Marketing completo para qualquer realidade de budget,
orientado sempre ao resultado; Análise de mercado, concorrência e personas de compra;
Negociação, compra e acompanhamento de mídia eletrônica (TV), digital e impressa; Mídia de
Performance; Desenvolvimento de material para Ponto de Venda; Gestão de fornecedores;
Treinamento de equipe comercial; Idealização e execução de mail marketing, materiais
promocionais, apostilas didáticas e anúncios impressos; Experiência em todos os trâmites
gráficos; Endomarketing e Cultura Corporativa; Redesenho e implementação de novas
marcas; Execução de eventos de mercado e internos com foco em relacionamento; Gestão de
SAC.

Em Comércio Eletrônico: Implementação de Comércio Eletrônico desde o início com
conceituação, seleção de fornecedores, integração, logística e cadastro; Planejamento,
gerenciamento e execução de ações online, banners, e-mail marketing, campanhas,
retargeting, inbound, SEO, SEM, redes sociais com foco em aumentar as visitas qualificadas e
a taxa de conversão; Relacionamento com plataformas e desenvolvedores; Planejamento e
desenvolvimento de portais e hotsites; Acompanhamento, preparação e análise de relatórios
de ROI.

Em Tecnologia: Experiência na comercialização das soluções das principais corporações de
tecnologia mundial; Experiência em gestão de mudanças e implementações de projetos Web;
Experiência em manutenção e gerenciamento de sites (Internet e Intranet); Conhecimento
de soluções de ERP, CRM, SCM, Outsourcing, Fábrica de Software e Infraestrutura.

Especialista em redação publicitária, jornalística e técnica; Iniciativa; Experiência em
administração de conflitos, facilidade em solucionar problemas, liderança, criatividade,
organização e ética

HISTÓRICO PROFISSIONAL

GRUPO VIA VENETO                                                                                                        Dez/2016 – Atualmente
Gerente de Marketing e Comércio Eletrônico
Um dos mais importantes varejistas de moda do País. Grupo detentor das marcas Via 
Veneto, Brooksfield, Harry’s, Brooksfield Jr e Brooksfield Donna. Mais de 260 lojas em todo 
o País.

Responsável pelo planejamento e execução da comunicação mercadológica e implantação do
novo ecommerce das marcas Via Veneto, Brooksfield, Brooksfield Jr e Harry`s. Suporte às
lojas, gestão do SAC, planejamento e execução de campanhas sazonais, Visual
Merchandising e comunicação PDV, Relacionamento com os Shoppings, Produções e
Parcerias, Reuniões e Campanhas de Incentivo às vendas.

GONNAFLY – MÍDIA E CONTEÚDO Jan/2014 – Dez/2016
CMO e Founder
Empresa de mídia e marketing online, storytelling, conteúdo, growth hacking e outsourcing
de marketing. Clientes como UOL, GoDaddy, Webedia, CVC, entre outros.

Responsável por todo o marketing on e offline. Foco na abertura de novos clientes e
relacionamento com os investidores.

CAMISARIA COLOMBO Ago/2012 – Jan/2014
Diretor de Marketing e Comércio Eletrônico
Mais antigo grupo varejista de moda masculina do País com 500 lojas em todos os Estados.
Detentor das marcas Camisaria Colombo, Upper Jeans, Armazém do Homem, Colombo
Woman e Colombo Kids

Responsável pela organização e montagem do departamento de 10 profissionais incluindo:
Customer Care (SAC), Social Media, Assessoria de Imprensa, Suporte às lojas e a Visual
Merchandising, Inteligência Competitiva, Endomarketing, Campanhas para TV, Marketing
Digital, Eventos.

Implementação do Comércio Eletrônico e de todos os processos para fotografia de produtos
e montagem de looks para o site, além de escolha da plataforma, negociação com antifraude,
integração com ERP e logística

Conquista do Prêmio Alshop 2013 na categoria Varejo de Moda Masculina
Conquista do 2o lugar no Prêmio ReclameAQUI para o exercício 2013, partindo do pior
tempo de resposta e da pior reputação para o pódio da premiação



PROJETOS ESPECIAIS

PALESTRAS

eTail: Varejo Online

Tech Valley : Marketing Digital 

Congresso C4: Lead Generation and Payments

HISTÓRICO PROFISSIONAL

ESCRITA PROFISSIONAL

Revista e-Manager: artigo mensal

Assessoria de Imprensa: Geração de press-
releases e newsletters enviados aos mais
diversos jornalistas, editores e publicações.

Literatura: Dois livros publicados pela
Editora Generale, um livro pela Amazon, um
prefácio para Editora Évora e um conto em
uma coletânea para a Editora Atlas.

Roteirista: desenvolvimento de roteiros
profissionais para cinema e séries.

CONSULTORIA

Hoje Telecom: desenvolvimento de materiais
e conceituação de produtos.

Aoxy Comunicação: redefinição do conceito
da agência esportiva, redesenho dos produtos
e website.

Obelix Tecnologia: criação de lâminas e
materiais de comunicação.

Aciplas Engenharia: conceituação da
companhia, desenho de discurso da marca e
criação dos materiais de comunicação.

OUTROS

Professor Universitário
UNIP – Universidade Paulista
Marketing e Planejamento

Trabalho Voluntário
Centro de Valorização da Vida (CVV)

IDIOMAS E FERRAMENTAS

IDIOMAS

INGLÊS: Nível Avançado
ESPANHOL: Nível Iniciante

FERRAMENTAS

Corel Draw
Photoshop
Illustrator

BUSCAPÉ COMPANY Ago/2009 – Mai/2012
Gerente de Marketing Corporativo

Maior grupo de empresas de comércio eletrônico da América Latina com atuação em todas
as fases do comércio eletrônico com as marcas Buscapé, Brandsclub, SaveMe, Bondfaro,
ModaIT, ebit, QueBarato!, Lomadee, Pagamento Digital, Navegg, eBehavior, Winke,
PéDireito, PistaCerta, CortaContas, FControl, DinheiroMail, PagosOnLine, Confiômetro,
Omnilogic

Responsável geral pelo marketing de todo o grupo. Centralizador das ações de cada marca
individualmente. Dirigi ações de divulgação, suporte mercadológico a vendas, ações de
comunicação on e offline. Defini estratégias de fidelização, pesquisas de mercado, realização
de eventos, campanhas de TV, compra de mídia, ações para o varejo, coordenação da
assessoria de imprensa para o Brasil e para a América Latina. Planejei e executei ações de
mídia social e endomarketing, além de coordenar todos os fornecedores referentes a essas
atividades. Equipe de sete profissionais.

CPM BRAXIS – CAPGEMINI Mar/2005 – Jul/2009
De 2005 a 2007: Gerente de Produtos e Marketing
De 2007 a 2009: Gerente de Marketing e Comunicação
Maior empresa brasileira de serviços de Tecnologia da Informação. Presente
internacionalmente, criadora do conceito de Fábrica de Software.

Responsável por toda a comunicação mercadológica externa, interna, impressa e digital.
Centralizador das informações de inteligência competitiva, bem como conceituação dos
materiais de apoio comercial, posicionamento de produtos e relação mercadológica das
ofertas. Responsável pelas assessorias de imprensa, CRM, eventos e mídia social. Equipe de
oito profissionais e, anteriormente, responsável pelo planejamento e execução das ações de
marketing e comunicação dos produtos de outsourcing de sistemas, fábrica de software e
body shop. Corresponsável pela performance comercial dos produtos e pelo P&L.

GRUPO PROCWORK - SONDA Jul/2000 – Abr/2005
Gerente de Marketing
Soluções completas em Tecnologia da Informação, atuante em São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e EUA.

Responsável pela criação do departamento de marketing e pelas ações de comunicação de
cada uma das empresas do grupo e seus produtos. Gerenciei fornecedores na realização de
eventos, materiais de comunicação, anúncios de revista, assessoria de imprensa e CRM.
Equipe de oito pessoas.

Realizei eventos internos e externos para públicos diversos.
Criei um processo de desdobramento de cases de sucesso em informações para imprensa,
intranet, internet e material impresso de apoio à área comercial.
Criei materiais de comunicação em co-marketing com a Microsoft, Sun, SAP, Oracle, CA e
outras multinacionais de tecnologia.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

CURSO AVANÇADO DE ESPECIALIZAÇÃO EM BRANDING
Grupo Troiano de Branding
2010

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA
Ibramerc
2009

MBA
MBA Executivo em Comércio Eletrônico – Master in Business Administration
Convênio ITA/ESPM
2002

GRADUAÇÃO SUPERIOR
Marketing e Propaganda (Comunicação Social)
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
1997


