M ARIA A PARECIDA R UGGIERI
Rua Congo, 480-Bloco 2 –apto 101 – Jd. Bonfiglioli –
Jundiaí- SP
11- 27091953 e 11-970708474
E-mail: mruggieri@terra.com.br
http://www.facebook.com/mariaaparecida.ruggieri
www.mariaruggieri.com.br

OBJETIVO
Arqu itet ura e Ma rk eting/Co merc ial\ Ve n das

Resumo das Qualificações
 Sólida experiência em marketing / arquitetura e merchandising em PDV Indústrias Cerâmico e Home Center
e Revendas no segmento em materiais para construção.
 Sólida experiência em prospecção de clientes para vendas de produtos e serviços; supervisão de equipes com
foco e metas em vendas e resultados; na área de Decoração Interior e Arquitetura.
 Experiência em vendas técnicas, em prospecção de clientes: construtoras, corporativos e arquitetos; com
vendas diretas no seguimento de revestimentos cerâmicos, e produtos de decoração.
 Experiência em arquitetura, projetos executivos de Lojas Home Center, lojas de grandes formatos e médios
formatos e lojas boutique especializadas e PDV: Show-room: Cerâmicas, louças, metais, banheiras, tintas
segmentos auto-serviço;Lojas mobiliário e decoração. Bem como Exposição em Feiras.
 Designer de Interiores (ABD): a destacar projetos executivos de decoração de interiores em residências (praia
e urbano) e aptos; sólida experiência em projetos de interiores e execução dos mesmos.
 Designer de produtos: Desenvolvimento de novos produtos Cerâmicos: pesquisa mercadológica (origem e
história), viabilidade econômica, tendências nos vários segmentos do mercado, gerência de projeto e criação
do produto, embalagens, lançamento no mercado, acompanhamento da vida útil do produto. Mercado interno
e externo. Pesquisas de tendências em Feiras Revestir, Cersaie, Cevisama, Covering´s, Feicon, Mostras de
Decoração, Casa Cor, Artefacto, e Designer de Moveis, workshops Escola Panamerica Arte, etc.
 Mostras de Decoração de Interiores, como Designer Interior, a destacar: Mostra Loja
Manufatura/Gabriel/2005 e Mostra Manufatura /Avenida Indianápolis, com inauguração em 12/2007\2009.
 Facilidade no relacionamento interpessoal.
 Possuo grande habilidade em conhecer o mercado que atuo, adquirindo uma carteira de clientes potenciais.
 Identifico as necessidades de cada cliente à adequação de produtos e serviços na questão de satisfazê-lo.

Formação Acadêmica
 Graduação Arquitetura e Urbanismo – UNG –Universidade Guarulhos -1996\2011
 Designers Interiores – (EPA) Escola Panamericana Artes – SP -2007.

Idiomas
Inglês – Espanhol – Bons conhecimentos
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Viagens Internacionais/ Estudos e trabalho

Itália

Espanha

França

USA

Feira Cersaie /Bolonha
Feira Marmomacc
Lojas Conceito: Moroso, Armani Casa, etc.
Museu/ Historia Arte e Arquitetura
Feira Cevisama / Valência
Fábrica Porcelanosa e lojas Conceituadas.
Museu/Picasso /Miró/ obras Gaudi
Worshops/ Pesquisas Artes e Arquitetura /Paris
Lojas: Leroy Merlin, Ikea, etc.
Museu Louvre/Historia Arte e Arquitetura
Feira Coverings /Orlando/ Miami (Flórida)
Feira Coverings/New Orleans
Lojas: Home Depot, Lowe’s.

Experiência Profissional

2010\2014– atual: Ruggieri Arquitetura & Interiores: Consultoria e Projetos
Arquitetônicos, Designer de Interiores e Desenvolvimento de
Produtos a destacar:
 Arquitetura de Interiores\Designer Interiores
 Principais clientes:
 Center Castilho (Home Center)- Consultoria total; projetos em PDV.
 Loja Manufatura Consultoria e projetos arquitetônicos, lay-out loja
especializada; bem como exposição em Mostra Manufatura.
 Sra. Yascara; decoração de Interiores
 Sr. Guerino, 3 residências Baleia; decoração de interiores
 Sr. Russo; decoração de Interiores
 Sra. Maria José; decoração de Interiores
 Sr. João Kamus; decoração de Interiores
 Sr. Fábio Lupion; decoração de interiores
 Sr. Gasparin; decoração de interiores
 Sr Adauto e Cristiana: decoração de interiores
 Sr. Eduardo e Anna Clara Amorim; decoração de interiores
 Ibiza: projeto de layout de loja, displays, conceito e produtos
 Sr. Eduardo Gerson; projeto executivo de decoração de interiores apto 580
m2.
 Residência Sr. Carlos Castilho Condomínio Perola da Baleia –Praia Baleia
 Residência Sr. Carlos Castilho Casa Canto da Baleia-Praia Baleia
 Pizzaria Senna- Jundiaí
 Loja Guizah- Jundiaí
 Loja Ibiza – Pinheiros - SP
 Residência Sra. Fernanda Russo
 Loja Via Cor Revestimentos Cerâmicos; projeto layout de loja, displays e
conceito e paginação de produtos.
 Sra. Kasuko; projeto executivo de decoração interior apto Aclimação.
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Sra. Sandra Renata; projeto executivo de decoração de interiores.
Sr. Carlos Castilho; projeto executivo de decoração de interiores;
Sr. Castilho – Residência, projeto executivo decoração interiores.
Sr. Carlos Castilho: projeto executivo e decoração de interiores.
Residências em geral: projeto designer de interiores.
Projeto Studio Trama (Feira Gift Fair 2008\2009).
Projetos Home Center: Rio de Janeiro: tais como: Aldermarc e Novo
Canto, em Parceria escritório: Sergio Maia Arquitetos Associados.
 Cerâmica Lanzi: desenvolvimento de novos produtos cerâmico,
porcelanato, peças especiais (teladas, 3. queima etc) junto a fornecedores
de esmalte e peças especiais.
 Desenvolvimento de projeto de show-room com novo conceito para
Cerâmica Lanzi: Store Cerâmica, em várias revendas: Center Castilho,
Dicico, Leroy Merlin, C&C, Sepa.
 Merchandising: distribuição de amostras, desenvolvimento de displays,
comunicação Visual, folder e catálogos e produção de ambientes. Novo
conceito show-room fábrica. Projeto e organização da exposição Feira
Covering´s Cerâmica Lanzi 2007.








2003 – fev 2009: CENTER CASTILHO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
ACABAMENTO E DECORAÇÃO LTDA. (Empresa brasileira há
40 anos no mercado de segmento materiais construção civil).
Arquiteta Chefe







 Gerente de Merchandising e PDV.
Desenvolvimento, criação, execução e gerência de projetos arquitetônicos executivos das seguintes
lojas: Tancredo Neves (4500 m2); Praia Grande (2400 m2); Avenida Rotary (loja: 2400 m2 e
Complexo Comercial (CD /Loja / Escritórios total: 45000 m2); Rudge Ramos (3000 m2);
Francisco Morato (2400m2); Mogilar (3000 m2); Jabaquara (2000 m2); Marechal Tito (4500
m2); Vila Prudente (2700 m2); Mogi 1 (2000 m2); Cupecê (3150 m2); Garden dú Castilho
Rotary (1000 m2); Garden dú Castilho (Rudge Ramos, 750 m2); Garden dú Castilho
Tancredo Neves (850 m2); Garden dú Castilho Vila Prudente (650 m2); Pet Center Marginal
(Tancredo Neves, 890 m2), Pet Center Marginal Mogi das Cruzes (980,00 m2); etc).
Projetos PDV: show-room especializados em Cerâmicas, louças, metais, banheiras, gabinetes,
cozinhas, tintas e auto-serviço, em geral + de 50.000 itens cadastrados para expor e girar no PDV.
Desenvolvimento e implantação do plano promocional (promoções para consumidor, trade, equipe
de vendas, balconistas, brindes, materiais promocionais, materiais para ponto de venda,
demonstração, mídia, feiras e eventos).
Melhoria do preço médio de venda em decorrência da melhoria de exposição mix de produtos
(venda de produto de maior valor agregado).

Maio 2002 –out.2003
Arredamento
Arquiteta/Comercial
 Elaboração e execução projetos arquitetura de interiores.
 Capitação de clientes: arquitetos, construtores e hotelaria.
 Prospecção de clientes; foco em vendas e serviços e projetos especializados em Designer Interiores.

Out.2001 - maio 2002
Cerâmica Elizabeth
 Arquiteta/comercial
 Criação, projeto, execução e organização Feira Feicon 2002 Stand de 300 m2. SP.
 Desenvolvimento e controle de ações cooperadas (anúncios / brindes).
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 Coordenação de promotoras e eventos (feiras e exposições).
 Criação, projeto, execução e organização Feira Covering´s Orlando/Florida/USA 2002.











Ag. 1998- out.2001 – Cerâmica Gerbi
 Gerente Arquitetura e merchandising.
 Gerente de Desenvolvimento de Novos Produtos, a destacar:
Coordenação merchandising nos PDV, com desenvolvimento e criação de show-room conceito em
revendas de todo Brasil, com destaque eixo Rio/S.Paulo.
Projetos Arquitetônicos: show-room em PDV
Desenvolvimento e controle de ações cooperadas (anúncios / brindes em mídia, revistas
especializadas, rádio e tv.).
Criação Catálogos de Produtos e portfólios bem como produções ambientes, junto a agencias de
publicidade.
Coordenação de promotoras e eventos (feiras e exposições).
Feiras e Exposições a destacar:
Criação, projeto Stands de 450 m2, execução e organização Feicon nos anos 1999/2000/2001 em
SP.
Criação, projeto Stand de 80 m2, execução e organização Feira Covering´s Orlando/Florida/USA
nos anos 1999/2000/2001.
Desenvolvimento de Novos Produtos: pesquisa mercadológica (origem e historia), viabilidade
econômica, tendências nos vários segmentos do mercado, com introdução Cersaie, Cevisama,
Covering´s. Gerência de projeto e criação de produto, lançamento no mercado, acompanhamento
da vida útil do produto, mercado interno (vários segmentos: arquitetos, consumidores finais e
construtores e mercado externo).

Março 1995- agosto 1998 –
Ceusa-Cerâmica Urussanga
 Coordenadora de merchandising\Vendas técnicas SP
Coordenação \execução de projetos PDV em homes Center, com criação de showroom conceitos.
Vendas técnicas em construtoras e arquitetos.

Informática









Auto Cad versão atual 2011
Sistema integrado Zim
Corel Draw versão 10/11
Vector Works 12.5
Artlantis Studio
Windons/Internet
PC e MC
Studio Max

