Rodrigo Kaiser Saccone
Brasileiro, casado, 36 anos
Águas Claras
Brasília - DF

Formação
•

MBA Gestão, Empreendedorismo e Marketing. Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul – Cursando, concluído em 2018.

•

Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo. Universidade Feevale,
concluído em 2005.

•

Nanodegree em Marketing Digital – UDACITY, concluído em 2017.

Experiência Profissional
2018 – 2020 – Grupo Informe Comunicação (Ministério da Cidadania)
Cargo: Diretor de conteúdo
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.
2016 – 2017 – Grupo Informe Comunicação (Ministério do Desenvolvimento
Social)
Cargo: Profissional de Comunicação Sênior
Principais atividades:
• Fui responsável pela elaboração de pauta e orientação das equipes de
reportagem;
• Realizei a edição de matérias e planejamento de conteúdo para rádio, portal e
redes sociais;
• Realizei o assessoramento do ministro no relacionamento com a imprensa.

2011-2016 - Grupo RBS – Brasília - DF
Cargo: Repórter / coordenação de projetos
Principais atividades:
• Atuei na realização de reportagens na sucursal de Brasília do Grupo RBS;
• Fui responsável pela coordenação de projetos de coberturas especiais;
• Planejei e coordenei 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.
• Elaborei e subcoordenei 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.
2007-2011 - Grupo RBS – Porto Alegre - RS
Cargo: Repórter/ Trainee/ coordenação de projetos
Principais atividades:
• Participei do programa de formação de líderes do Grupo RBS. Nesse programa,
participei de cursos de formação gerencial e de liderança;
• Fui responsável pela elaboração de projetos de melhoria nos processos internos
de produção de conteúdo e gerenciamento de equipes;
• Atuei como repórter na cobertura diária para a RBS TV;
• Fui responsável pela coordenação de equipes em coberturas especiais;
2006-2006 – Universidade Feevale
Cargo: Jornalista Responsável – coordenação de conteúdo e reportagem
Principais atividades:
• Coordenei as equipes de reportagem, edição e programação na produção de
conteúdo para a TV Universitária;
• Fui responsável pela monitoria e supervisão dos estudantes no laboratório de
TV do curso de Jornalismo.
• Atuei como repórter e apresentador no jornalismo diário na cidade de Novo
Hamburgo – RS.
Outras Experiências Profissionais
2015-2015 - TV Globo Brasília
Cargo: Repórter
Principais atividades:
• Realizei reportagens para os telejornais da emissora.
• Atividade foi exercida simultaneamente com minhas funções no Grupo RBS.

Qualificações e Atividades Complementares
•
•
•
•
•
•

Finalista do Prêmio Jatobá de Excelência e Inovação em PR 2018 na categoria
Digital/Redes Sociais com o case: Bolsa Família – Serviço para o Cidadadão;
Cursos de liderança e gestão de equipes e projetos realizados durante a
formação de trainees do Grupo RBS;
Inglês Avançado - Escola Cooplem Idiomas;
Cursos de jornalismo investigativo no Congresso Internacional da Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo 2016;
Experiência em Search Engine Optimization – SEO e Search Engine Marketing
- SEM;
Experiência em Social Media Marketing.

