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Digital Creator 

Dark Social Researcher 

Content Producer/Strategist 

Cultural Producer 
 
HABILIDADES 

Google Analytics 

Facebook e Google ads 

Adobe Photoshop 

Stilingue 

Wordpress 

IDIOMAS 

Inglês avançado 
 
Espanhol básico 
 
Português fluente 

Trabalho com curadoria, estratégia e produção de conteúdo digital. Estou 
constantemente estudando tendências culturais, insights e oportunidades - 
explorando novas propostas e ferramentas em áreas como dark social 
(Soko e ByteDance). Além disso, atuo como DJ e produtor cultural, fiz parte 
da Banda Uó e já fundei diversos projetos/festas. Atualmente produzo meu 
próprio canal de conteúdo pop no Youtube, o Bonita de Costas.  

EXPERIÊNCIA  

Founder/Content Leader —Bonita de Costas 
Junho de 2020 até Presente 

 

Projeto semanal focado em cultura pop e entretenimento criado ao lado de 
Sasha Vilela e do Indigno Kid. Trabalho na curadoria e no desenvolvimento do 
conteúdo, incluindo produção de roteiro. Em menos de um ano, o canal 
contabiliza 7 mil inscritos no Youtube. 

 

Aplicativo Resso —ByteDance 
Maio de 2019 até Agosto de 2019 

 

● Criação de textos e conteúdo para novo app Resso 

● Dark Social 

Campanha digital Lollapalooza —Soko 
Abril de 2019 

 

● Campanha digital para Vivo como patrocinador oficial do Festival 
Lollapalooza 

● Estratégia de earned media 

● Comunicação e envio de material para influenciadores 

● Dark Social 

● Atualização de stories do Instagram 

Campanha digital Braskem —Agência Afrika 
Outubro de 2017 

 

● Projeto de divulgação da plataforma Wecycle para a marca 
Braskem 

● Monitoramento e interação através de Twitter e Facebook 

● Elaboração de textos publicitários 



 

Criação de conteúdo —Burritos BRAVO! 
Fevereiro de 2014 até Abril de 2017 

 

● Criação de conteúdo e monitoramento online da marca 

● Relatórios mensais dos resultados das campanhas 

● Produção de conteúdo real time para o Instagram da marca 

Projeto SNAP20 —Agência fri.to 
Setembro de 2011 até Setembro de 2013 

 

● Produção e postagem de conteúdo para o blog 

● Gerenciamento da página no Facebook 

● Planejamento e produção de projetos 

● Cobertura de eventos 

PROJETOS 

BUERO — Founder 
Fevereiro de 2019 até Presente 

Como produtor cultural, criei o projeto/festa Buero, onde sou responsável 
pela curadoria sonora e pelo conceito criativo - desenvolvido em parceria com 
o artista visual Pepapuke. O evento ocorria mensalmente no clube Zig e 
contou com performances de artistas como Urias e Mia Badgyal. 

Banda Uó/Mateus Carrilho/Manu Gavassi— DJ 
Setembro de 2012 até Fevereiro de 2020 

Durante 6 anos trabalhei como DJ da Banda Uó, projeto de música pop. Tive a 
oportunidade de performar em algumas das maiores casas de show do Brasil 
como Cine Jóia e Circo Voador, em programas televisivos como Encontro e 
Som Brasil, além de eventos como o Festival Planeta Terra e a Virada Cultural 
de São Paulo. Em 2019, após o término da banda, assumi como DJ no projeto 
solo do Mateus Carrilho e de outros artistas como Manu Gavassi e Kika Boom, 
em apresentações públicas e eventos patrocinados. 

FORMAÇÃO 

Anhembi Morumbi — Publicidade e Propaganda 
Fevereiro de 2013 até Fevereiro de 2015 

Colégio Módulo — Técnico em Gestão Empresarial 
Fevereiro de 2008 até Dezembro de 2011 

CURSOS 

SENAC — Redação Publicitária 
Janeiro de 2014 


