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CURRÍCULO 
 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Rodrigo Kaiser Saccone 
Cargo efetivo: NÃO SE APLICA 
Cargo comissionado ou Função de Confiança: Chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Curso: MBA Gestão, Empreendedorismo e Marketing 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Período de Conclusão: 2018 
 
ESPECIALIZAÇÃO 
Curso: Nanodegree em Marketing Digital 
Instituição: UDACITY 
Período de Conclusão: 2017 
 
GRADUAÇÃO 
Curso: Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 
Instituição: Universidade Feevale – Novo Hamburgo - RS 
Período de Conclusão: dezembro de 2005 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Regional 
Cargo/função: Chefe da Assessoria de Comunicação Social 
Descrição das principais atividades: Assessorar o ministro de estado no relacionamento com a imprensa e nas 
estratégias de comunicação do órgão; • Planejar, coordenar, executar e supervisionar as atividades de 
comunicação social do Ministério, em consonância com as orientações da Secretaria Especial da Comunicação 
da Presidência da República; • assessorar o Ministro e os demais dirigentes da pasta nas ações e 
responsabilidades de comunicação social; • atender as solicitações dos órgãos de imprensa; • coordenar, 
planejar, promover e executar atividades de relacionamento com a imprensa nas áreas de atuação do 
Ministério, com meios de comunicação nacionais e internacionais; • analisar notícias e avaliar tendências e 
repercussões junto a segmentos especializados e à opinião pública para sugerir estratégias de ação; • monitorar 
os resultados de suas atividades e a imagem do Ministério perante os meios de comunicação; • acompanhar, 
orientar e noticiar a participação de autoridades, servidores do Ministério e suas entidades vinculadas em 
eventos de interesse da Pasta; • elaborar e acompanhar a execução de planos, programas e projetos de 
comunicação social; • propor, coordenar, administrar e executar as atividades de publicidade e propaganda do 
Ministério; • gerir e fiscalizar os contratos administrativos e acordos em geral celebrados para o 
desenvolvimento das ações e responsabilidades de comunicação social; 



Período: Março de 2020 até o presente 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério da Cidadania / Informe Comunicação 
Cargo/função: Diretor de Conteúdo 
Descrição das principais atividades: • Responsável pelo assessoramento direto do ministro em viagens e 
relacionamento com a imprensa; • Coordenação da equipe de produção de conteúdo da agência; • 
Coordenação do atendimento às demandas de imprensa; • Responsável pela integração das assessorias de 
comunicação dos extintos ministérios do Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte sob a nova lógica de 
prioridades do ministério da Cidadania; • Responsável pela integração das equipes oriundas das assessorias dos 
três ministérios que passaram a atuar sob uma coordenação unificada; • Coordenação do desenvolvimento e 
implantação do novo portal. 
Período: janeiro de 2018 a março de 2020 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Ministério do Desenvolvimento Social / Informe Comunicação 
Cargo/função: Profissional de Comunicação Sênior 
Descrição das principais atividades: • Responsável pela elaboração de pauta e orientação das equipes de 
reportagem; • Edição de matérias e planejamento de conteúdo para rádio, portal e redes sociais; • 
Assessoramento do ministro no relacionamento com a imprensa. 
Período: Agosto de 2016 a dezembro de 2017 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Grupo RBS de Comunicação 
Cargo/função: Repórter 
Descrição das principais atividades: • Realização de reportagens na sucursal de Brasília do Grupo RBS; • 
Responsável pela coordenação de projetos de coberturas especiais; • Planejamento e coordenação de equipes 
na produção de séries especiais de reportagens que foram exibidas na televisão e publicadas nos jornais e 
rádios do grupo. Um destes trabalhos, sobre a exploração sexual de crianças, foi vencedor do Prêmio Tim Lopes 
de Jornalismo Investigativo. • Elaboração e coordenação de projetos de cobertura multimídia, exercendo 
funções gerenciais e de liderança de equipes. O projeto "Transparência nos Gastos", que fiscalizou a utilização 
de recursos públicos pelos deputados federais gaúchos e catarinenses, resultou em séries de reportagens para 
rádios, jornais, internet e TV’s do grupo. 
Período: setembro de 2011 a agosto de 2016 
 
Órgão/Entidade/Empresa/Organismo: Grupo RBS de Comunicação 
Cargo/função: Repórter/ Trainee 
Descrição das principais atividades: • Elaboração de projetos de melhoria nos processos internos de produção 
de conteúdo e gerenciamento de equipes; • Repórter na cobertura diária para a RBS TV; • Responsável pela 
coordenação de equipes em coberturas especiais; 
Período: março de 2007 a setembro de 2011 
 


