
  
 

  

PERFIL 
Sou positiva e trabalhadora, sempre me esforço para alcançar os 
mais altos padrões possíveis, seja qual for a tarefa. 
Tenho fortes habilidades de comunicação, de gestão e estou 
sempre ansiosa para aprender e enfrentar novos desafios. 
Como uma pessoa de mente aberta e dinâmica, tenho excelente 
capacidade de liderança e espírito de trabalho em equipa. 
 
 

EXPERIÊNCIA 

Web Summit 2017 / Portugal / Novembro 2017 
Registration Supervisor - Aeroporto de Lisboa 

Responsável pela gestão de voluntários e por mais de 20.000 

registos. 

 

Aldeia Leal  / Brasil /  2016 – atual 
Sócia-gerente 

Responsável pelo marketing, conceção de marca e 

negociações com produtores portugueses. 
Em 2016, o vinho tinto da Aldeia Leal foi número 1 em 

vendas entre os vinhos portugueses no Pão de Açúcar, a 

maior cadeia de supermercados do Brasil. 

 

Matchbox Produções Artísticas / Portugal /  2005 -
atual 
Sócia  

Responsável por: 

• Áreas de marketing e vendas 

• Gerenciar, comercializar e vender espetáculos de 

diferentes artistas 

• Publicação de CD, capas de CD, vídeos de música, 

produção, lojas online, gerenciamento de redes sociais, 

direitos autorais e gerenciamento de royalties 

• Stage management e road management da banda Noidz 

 

Passion Brazil / Portugal / 2004 –2005  
Gerente de Vendas em Portugal para este Operador de 

Turismo Incoming no Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Transamérica Hotels / Brasil /  1998 – 2003  
Coordenadora de Vendas Internacionais 

Responsável por: 

• Estratégias comerciais e de marketing internacionais 

• Representação da Rede Transamerica em feiras 

internacionais (Buenos Aires, Lisboa e Brasil) 

• Relações públicas para grupos VIP internacionais 

Aumento das vendas internacionais em 65% no Comandatuba 

Resort e 50% no Hotel São Paulo 

 

Expo’98  / Lisboa – Portugal /  1998  
Guia VIP em português, inglês e alemão. 
 

EDUCAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

CONTATOS 

 Responsabilidade 

 Gerenciamento de projetos 

 Proatividade 

 Engajamento 

 Integridade 

 Foco em resultados 

 

 
Bacharelado 
Gestão Hoteleira na 

Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo do 

Estoril – 1995/98 
 

Secundário 
Intercâmbio por um ano 

na Alemanha – 1991/92 

Pueri Domus – São 

Paulo, Brasil – 1981/91 
 

 

 

info@elianaoliveira.pt 
 

 

NACIONALIDADE                 
 

Portuguesa e Brasileira 

2 de Dezembro de 1974 

 

IDIOMAS 
Inglês Fluente / Alemão Básico 

 

ELIANA OLIVEIRA 
 

 

http://passionbrazil.com/website/
http://www.transamerica.com.br/comandatuba/localizacao.php?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Expo_%2798


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERÊNCIAS “Eliana is such an excellent team player and it was so lovely 

working with her.“ 

Jullie Mullane 

Web Summit – Registration Manager 

 

“A Eliana é uma força da natureza que faz tudo acontecer! Sempre 

com um sorriso rasgado e muito carinho, mexe-se incansavelmente. 

Há poucos profissionais assim e nós precisamos muito!” 

Katia Guerreiro 

Fadista 

 

“As experiências de trabalho com a Eliana a solo ou com os NoDjs 

foram sempre muito positivas. Profissionalismo, honestidade e 

capacidade de trabalho.” 

Nuno Calado 

Realizador RTP e Antena 3 

 

“É marcante o profissionalismo e habilidade da Eliana em estabelecer 

relações comerciais consistentes em diferentes mercados e sempre 

de forma estratégica de longo prazo. Eliana é uma profissional de 

alta performance, comprometida com a qualidade do que faz e sempre 

com foco na entrega dos resultados. Como profissional e pessoa, 

Eliana merece a minha melhor recomendação.” 

Heber Garrido 

Ex-Diretor Executivo do Transamerica Hospitality Group 

 

“Uma profissional que sempre busca a excelência em todas as áreas 

de atuação. 

Muito responsável e comprometida. Raciocínio rápido e atenta aos 

detalhes. Facilidade de comunicação, dinamismo e pro-atividade 

acima da media! 

Uma excelente pessoa e professional.”  

Anay Gremaud 

Gerente de Vendas Brasil – Conrad Punta del Este 

 

 “Profissional dedicada, positivista e profunda conhecedora do que 

faz. Aliás, fazer bem feito sempre foi uma característica sua!"  

Ricardo Domingues 

Ex-Diretor Executivo Associação Brasileira de Resorts 
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