
ADRIANA DAMASCENO LIMA 

 
Órgão de lotação: Agência Nacional do Cinema (ANCINE) 
Cargo efetivo: Técnica Administrativa 
Cargo em comissão: Assessora na Coordenação de Gestão das Informações Regulatórias, da 
Secretaria de Políticas Regulatórias (CGI/SRG) 
Tel.: (21) 3037-6480 
E-mail: adriana.lima@ancine.gov.br 
 

Perfil Profissional 
 

• Forte domínio técnico dos meios de comunicação (veículos, estratégias, aferições); processos, 
prazos e custos de produção eletrônica e gráfica; design e redação de textos apropriados para 
diversos meios e públicos.  

• Profissional com destacada iniciativa e versatilidade, habilidade e dinamismo na tomada de 
decisões, boa gestão do tempo, cumprindo prazos, adaptando-se agilmente a novas situações.  

• Com perfil de liderança, é possuidora de diferenciada facilidade de comunicação em diversos 
níveis e habilidades interpessoais nos relacionamentos profissionais, com clientes internos e 
externos.  

 
Formação Acadêmica 

 

• MBA em Marketing – Fundação Getúlio Vargas (FGV) – 2008  

• Pós-graduação em Comunicação com o Mercado – Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) – 2005 

• Graduação em Comunicação Social / Publicidade e Propaganda – Universidade Estácio de Sá – 
1991  

 
Experiência Profissional 

 
A partir de 12/2012 – ANCINE (Agência Nacional do Cinema) 
Assessora (CCT IV) – desde 27/11/2020 
Setor: Coordenação de Gestão das Informações Regulatórias / Secretaria de Políticas Regulatórias 
(CGI/SRG) 
 

Assistente I (CCT III) – Coordenadora substituta – de 14/05/2019 a 27/11/2020 
Setor: Coordenação do Observatório do Audiovisual / Superintendência de Análise de Mercado 
(CEC/SAM) 
 

Analista Técnico III (CCT III) – Coordenadora substituta – de 23/10/2018 a 13/05/2019 
Setor: Coordenação de Edição e Publicação de Conteúdo / Superintendência de Análise de Mercado 
(COB/SAM) 
 

• Responsável pela verificação, manutenção e atualização constante do Portal do Observatório 
Brasileiro do Audiovisual (OCA); 

• Auxílio na publicação de dados e informações produzidos pela ANCINE no Portal do OCA; 

• Responsável pelo acompanhamento dos indicadores de desempenho de responsabilidade do 
setor, referentes aos planos institucionais (IDIN e PAREG); 

• Elaboração semanal de painel com dados do setor audiovisual com uso do software Tableau 
Public; 

• Elaboração de projetos gráficos, diagramação e editoração eletrônica de publicações (anuários, 
relatórios, informes e estudos) com uso dos softwares InDesign, Photoshop e Illustrator; 

mailto:adriana.lima@ancine.gov.br


• Criação de banners para a página principal do OCA com uso dos softwares Photoshop e 
Illustrator; 

• Responsável pela atualização constante de dados de regulação da ANCINE no Portal Brasileiro 
de Dados Abertos do Governo Federal (dados.gov.br); 

• Revisão de textos diversos referentes às informações e dados produzidos pela ANCINE para 
publicação no Portal do OCA; 

• Responsável pela supervisão no atendimento de demandas por informações e por dirimir 
dúvidas advindas do público interno (ANCINE) e externo (mercado, órgãos públicos, estudantes 
e pesquisadores) acerca dos informes, relatórios e dados gerados pela Superintendência e 
publicados no OCA;  

• Contribuição na identificação de novas fontes de dados para a coleta e consolidação de 
informações, propondo, quando necessário, acordos, contratos, convênios e parcerias com 
outras instituições públicas e privadas. 

 
Analista Técnico III (CCT III) – Coordenadora substituta – de 12/12/2014 a 22/10/2018 
Setor: Coordenação de Gestão Setorial e Estratégica / Secretaria Executiva (CGE/SEC) 
 

• Auxílio na elaboração, implementação e monitoramento do Planejamento Estratégico; 

• Responsável pela elaboração de planos gerenciais vinculados ao Planejamento Estratégico, 
como o Plano de Comunicação da Estratégia, auxiliando na disseminação da cultura de 
Planejamento e Gestão Estratégica na Agência e na promoção de ações de comunicação e de 
transferência de conhecimentos para os servidores;  

• Colaboração no planejamento, elaboração, controle, revisão e avaliação das ações da ANCINE;  

• Responsável pelo monitoramento, revisão e avaliação do Índice de Desempenho Institucional 
(IDIN) e do Plano Anual de Fiscalização das Obrigações Regulatórias e Tributárias da ANCINE 
(PAF), com elaboração de relatórios periódicos;  

• Elaboração de indicadores de desempenho em conformidade com os objetivos estratégicos da 
ANCINE, assim como monitoramento e análise dos indicadores das áreas finalísticas quanto à 
conformidade com critérios pré-estabelecidos e com os objetivos estratégicos da Agência, 
propondo alterações, quando necessário. 

• Monitoramento e avaliação dos índices, metas e iniciativas relacionados à ANCINE no Plano 
Nacional de Cultura (PNC), no Plano Plurianual (PPA) e no Mapa Estratégico do MinC; 

• Auxílio na interlocução com os órgãos de controle – TCU e CGU; 

• Consolidação das informações do Relatório de Gestão captadas junto às unidades da Agência, 
suporte na elaboração de textos e revisão do documento; 

• Realização de estudos técnicos e análises de interesse da Agência visando subsidiar a tomada 
de decisões da Diretoria Colegiada, em específico aqueles relativos à gestão setorial e 
estratégica;  

• Mapeamento de processos e elaboração de fluxos com uso do software Bizagi; 
 
De 01/2009 a 11/2012 
Consultora de Comunicação e Designer Gráfica (free-lancer) 

• Elaboração de Planos de Comunicação Interna (endomarketing); 

• Diagramação e editoração de informativos mensais com uso do software InDesign; 

• Desenvolvimento de projetos gráficos para jornais institucionais e criação de logomarcas; 

• Criação de materiais de comunicação diversos, como livretos, folders, banners, manuais, 
cartazes, convites, entre outros, com uso dos softwares Photoshop e Corel Draw; 

• Elaboração de apresentações empresariais com uso do software PowerPoint. 
 
03/2006 a 12/2008 – APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL  
Consultora de Comunicação e Marketing (free-lancer) 

• Elaboração e implantação do Plano de Marketing e Comunicação da empresa; 



• Mapeamento dos processos de Marketing; 

• Planejamento e implementação da Agenda Ambiental da empresa; 

• Desenvolvimento de projeto para renovação do site; 

• Endomarketing – elaboração de informativos, comunicação interna, organização de eventos, 
campanhas motivacionais, coordenação da compra de brindes, entre outros;  

• Gestão da base de dados (CRM); 

• Marketing esportivo: acompanhamento e orientação aos atletas patrocinados pela empresa; 

• Coordenação e produção de eventos institucionais. 
 
03/1993 a 06/2008 – FETRANSPOR  
Coordenadora de Marketing  
Supervisora de Produto  
Analista de Marketing  
Analista de Comunicação  
Assistente de Comunicação 

• Elaboração do Business Plan do Departamento Comercial e de Marketing RioCard – análise do 
mercado, análise de cenários, análise da concorrência, definição de metas a serem alcançadas 
durante o ano; 

• Responsável pela elaboração de orçamento, previsão de custos, acompanhamento das vendas 
diárias e de relatório gerencial semanal, prospectando parcerias visando ampliar o uso dos 
produtos, elaborando propostas e cotações; 

• Coordenação das atividades da equipe de Marketing, participando ativamente na implantação 
dos cartões RioCard em todo o Estado do Rio de Janeiro; 

• Planejamento, coordenação e acompanhamento do Plano de Comunicação e Marketing dos 
cartões RioCard, desde o seu lançamento; 

• Planejamento das estratégias de lançamento dos produtos, indicando os métodos e meios de 
comunicação a serem usados em cada etapa; 

• Definição e adequação do orçamento a ser utilizado em campanhas publicitárias; 

• Endomarketing: elaboração de informativos, redação de comunicações internas, compra de 
brindes; 

• Atuação direta no planejamento, análise e acompanhamento de ações promocionais e de 
merchandising, participando da identificação, planejamento e acompanhamento da produção de 
materiais para suporte às vendas e PDV; 

• Elaboração de pesquisas de mercado via e-mail marketing e análise dos resultados; 

• Avaliação das necessidades dos clientes e oportunidades de negócios, desenvolvendo catálogos 
de produtos e serviços, monitorando ações da concorrência e desenvolvendo campanhas 
promocionais; 

• Acompanhamento do projeto de renovação dos sites dos produtos (e-commerce): elaboração de 
briefing, aprovação dos wireframes e layouts, desenvolvimento e revisão de textos, 
acompanhamento de prazos, entre outros; 

• Gestão da Central de Atendimento ao Cliente durante sete meses, com acompanhamento das 
principais dúvidas e reclamações; 

• Contato direto com agências de propaganda: elaboração de briefings para o desenvolvimento de 
campanhas, acompanhando desde a criação até o produto final; 

• Coordenação e produção de eventos promocionais, feiras de negócios, montando estandes e 
produzindo material de divulgação; 

• Relacionamento e negociações com fornecedores diversos; 

• Atualização das informações do site institucional e do produto: triagem das notícias e 
informações, revisão de textos, controle da programação visual, etc.; 

• Elaboração e envio textos/respostas às dúvidas de clientes, coordenando essa equipe de 
trabalho; 

• Cobertura jornalística de eventos, redação e revisão de textos jornalísticos; 



• Atuação com assessoria de imprensa. 
 
12/1992 a 02/1993 – SAINT CLAIR MODAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. (ELLE ET LUI)  
Vendedora Jr. 

• Atendimento a clientes para venda de roupas e acessórios masculinos e femininos; 

• Auxílio na arrumação e decoração do PDV (ponto de venda); 

• Auxílio na manutenção e criação de vitrines. 
 

08/1991 a 07/1992 – PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A  
Estagiária da Gerência de Vendas aos Revendedores – Setor de Mercado Automotivo 

• Acompanhamento e estudo das ações de Comunicação e Marketing dos concorrentes; 

• Elaboração de gráficos comparativos com as vendas da empresa e de seus concorrentes; 

• Participação na escolha de brindes para eventos e cotação de preços; 

• Elaboração e revisão de textos em geral; 

• Elaboração e acompanhamento diário do clipping, com análise das notícias. 
 
12/1990 a 07/1991 – FERNANDO TIGE COMUNICAÇÃO E DESIGN  
Montadora Publicitária (free-lancer) 
 
03/1990 a 08/1990 – MPM PROPAGANDA S/A  
Estagiária do Estúdio de Artes 
 
 

Cursos de aperfeiçoamento 
 

• Mundo Conectado - Manual de Sobrevivência – TCU – 08 a 18/11/2021 – Carga horária: 10h  

• Defesa do Usuário e Simplificação – ENAP – 15/04 a 15/05/2021 – Carga horária: 20h 

• Minicurso de Business Intelligence com Power BI – ENG DTP & Multimídia – 31/03/2021 – Carga 
horária: 4,5h  

• Ágil no contexto do serviço público – ENAP – 22 a 24/03/2021 – Carga horária: 15h 

• Portal Gov.br – ENAP – 10 a 23/02/2021 – Carga horária: 15h 

• Proteção de Dados Pessoais no Setor Público – ENAP – 25/01 a 05/02/2021 – Carga horária: 15h 

• Primeiros passos para uso de Linguagem Simples – ENAP – Carga horária: 8h 

• Elaboração de Plano de Dados Abertos – ENAP – Carga horária: 20h 

• Gestão do Conhecimento – ITS – Carga horária: 10h 

• Introdução à Lei Geral de Proteção de Dados – ITS – Carga horária: 9h 

• Acesso à Informação – ENAP – Carga horária: 20h 

• Editoração Eletrônica com Adobe InDesign CS6 – Udemy – Carga horária: 5h 

• Apresentação da ferramenta TEAMS - OFFICE 365 – ANCINE – Carga horária: 4h 

• Demonstração SISREF – ANCINE – Carga horária: 2h 

• Tableau para Iniciantes - Business Intelligence – Udemy – Carga horária: 7h 

• Direitos de autor e propriedade intelectual de jogos eletrônicos – ANCINE – Carga horária: 7h 

• Escondidas da História: Diretoras desconhecidas do cinema norte-americano (prof. Richard Peña) 
– Ancine – Carga horária: 7,5h 

• Gestão de Riscos no Setor Público – ENAP– Carga horária: 20h 

• Tasker 5 - Estratégia, Portfólio e projetos (Administrativo) – Solucionar Informática e Sistemas – 
Carga horária: 4 

• Tasker 5 - Estratégia, Portfólio e projetos (Gerencial) – Solucionar Informática e Sistemas – Carga 
horária: 9,5h 

• Programa de Desenvolvimento de Líderes – Mindquest 

• Indicadores de Desempenho Organizacional – IDEMP 



• Gestão de Pessoas para Resultados – Mindquest 

• Workshop de Criação de Guias de Referência – ANCINE 

• II Workshop sobre experiências exitosas das Agências Reguladoras – Pro-Reg 

• SEI – Sistema Eletrônico de Informações – CENTRESAF/RJ 

• Análise e Melhoria de Processos – Metodologia MASP – ENAP 

• Introdução à Gestão de Projetos – ENAP 

• Direitos Autorais (Parte Geral) – CENTRESAF/RJ 

• Workshop: Identificação do Sistema – Brainstorming 

• Políticas Públicas, Planejamento e Projetos: uma abordagem prática – MinC 

• Gestão da Estratégia com uso do BSC – ENAP 

• Introdução ao Orçamento Público – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) 

• Gestão e Melhoria de Processos – Mapeamento – CENTRESAF/RJ 

• Direito Administrativos para Gerentes no Setor Público – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) 

• Regulação da Atividade Audiovisual – Curso Gabarito 

• Administração e Gestão Pública – módulos “Planejamento Governamental”, “Orçamento Público”, 
“Administração Pública", “Direitos e Deveres do Servidor Público” – Fundação Universa  

• Teoria Geral da Administração – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) 

• Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional – ENAP 

• Gerenciamento de Projetos – ENAP 

• Gestão de Riscos na Administração Pública – CENTRESAF/RJ 

• FORMAÇÃO WEBDESIGNER (Html, Dhtml e Style Sheets, Fireworks, Flash, Dreamweaver, 
Photoshop para Web, Programação Visual para Web, Arquitetura e Projeto de Sites, Realnetworks 
Media Production, Realnetworks Presentation Authoring) – Instituto INFNET 

• Percepção em Fotografia – Universidade Estácio de Sá 

• Design Gráfico – Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

• Produção Gráfica, Programação Visual e Design – ESPM 

• Criação Publicitária – Centro Cultural Cândido Mendes 
 

Idiomas 
 

• Inglês avançado (leitura, escrita e conversação). 

• Espanhol básico (leitura, escrita e conversação). 
 

Informática 
 

• Domínio, como usuário, dos softwares Windows, Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw, InDesign, 
Photoshop. Conhecimentos intermediários dos softwares Illustrator e Bizagi. Conhecimentos 
básicos dos softwares MS Project, Tableau Public e Power BI. 


