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EXPERIÊNCIAS

Social Media, especializada
em planejamento de
conteúdos estratégicos.
Formação em diversos
cursos renomados na área
de marketing digital,
produção de conteúdo,
tráfego pago, lançamentos
e vendas no perpétuo.

Marketing digital;
Planejamento de conteúdo;
Elaboração de textos e legendas;
Lançamento de produtos digitais;
Vendas em modo perpétuo;
Gerenciamento de redes;
Marketing de conteúdo para Instagram.
Facebook Ads (tráfego pago/anúncios).
Adobe Premiere.
Ferramentas de e-mail marketing;
Gerenciamento de equipe;
Design de artes.



ALGUNS DOS PERFIS QUE
ESCOLHERAM MEU TRABALHO

@capitollium @martavaladaress @jl.odonto @lolaloveshop @look2u.br



Instagram @professoreuler 

PORTFÓLIO
Elaboração de desings de artes;
Elaboração de textos e legendas;
Roteiros de vídeos e reels;
Edição de vídeos;
Captação de leads;
Planejamento de conteúdo com
finalidade maior alcance,
seguidores e de reeleição;
Gerenciamento de equipe de
comunicação;
Estratégias de tráfego pago;
Elaboração de campanhas e
anúncios no Facebook Ads;
Gravação de vídeos;
Produção de stories;
Elaboração de filtro pro perfil;
Linha editorial IGTV
Elaboração de estratégias para
WhatsApp, Facebook e Twitter.

Responsável por: 



Feed do Instagram

Autoria: estratégia de
posts e produção de
conteúdo.

Autoria: produção de
conteúdo e design da
arte do post.

Autoria: produção de
conteúdo e design da
arte do post.

Postagem no Instagram Postagem no Instagram



Elaboração de desings de artes;
Elaboração de legendas;
Roteiros de vídeos e reels;
Edição de vídeos;
Captação de leads;
Planejamento de conteúdo com
finalidade aumentar vendas e
realizar lançamentos digitais;
Estratégias de tráfego pago;
Elaboração de campanhas e
anúncios no Facebook Ads;
Gravação de vídeos;
Produção de stories;
Elaboração de filtro pro perfil;
Linha editorial IGTV

Responsável por todas as estratégias,
artes e conteúdos: 

Instagram @aricarolfit

PORTFÓLIO



Feed do Instagram

Autoria: estratégia de
posts, produção de
conteúdo e design.

Autoria: produção de
conteúdo e design da
arte do post.

Autoria: produção de
conteúdo e design da
arte do post.

Postagem no Instagram Postagem no Instagram



Autoria: produção de
conteúdo, design da
arte do post e legendas. Autoria: produção de

conteúdo, design da
arte do post e legenda.

Postagem no Instagram
@ribeiroesantosassociados

Postagem no Instagram
@ribeiroesantosassociados

Autoria: produção de
conteúdo, design da
arte do post e legenda.



SEGUNDO
PESQUISA DAS
EMPRESAS
HOOTSUITE E WE
ARE SOCIAL, 62%
DA POPULAÇÃO
BRASILEIRA ESTÁ
ATIVA NAS REDES
SOCIAIS.

Empresas e marcas que
não sabem se
posicionar nas redes,
não apenas para
aumentar a carteira de
clientes, mas para
fidelizar quem já
conhece ou compra os
produtos, está deixando
dinheiro na mesa.



A FUNÇÃO DE UM SOCIAL MEDIA
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Quando não se sabe
para onde quer ir,
qualquer resultado
basta. 

Sem um planejamento
das redes sociais com
metas e objetivos
claros a marca apenas
perde tempo em suas
redes sem alcançar
seu potencial máximo.

CRIAÇÃO DE
CONTEÚDO

POSTAGEM E
ELABORAÇÃO DE
LEGENDAS

ANÁLISE DE
MÉTRICAS

ORGANIZAÇÃO DE
REDE DE APOIO
COM INFLUENCERS

Quanto tempo o dono
de um negócio ou
funcionários não
especializados perdem
tentando manter uma
podução de conteúdo
frequente nas redes
da marca?

Com um social media,
você poderá se
dedicar às outras
atividades da sua
empresa além de ter
uma produção de
conteúdo efetiva.

Tendo conhecimento
profundo das
principais plataformas
como Instagram,
Facebook e Youtube,
o social media pode
fazer a correta análise
de dados das redes e
adaptar estratégias
de acordo com os
resultados.

Vem crescendo as
coolabs entre marcas
e influencers, por isso,
o social media pode
também assumir a
função de captação
de parceiros para a
marca, analisando os
melhores perfis de
acordo com métricas,
objetivos e valores da
empresa.

A Social Media pode
organizar e
programara as
postagens e legendas
dos posts para que
sejam sempre
postadas com
frequência e nos
horários
determinados.



Para negociações,
quantidades e funções
personalizadas, envie

sua proposta.



EMAIL
aricaroltambosi@gmail.com

INSTAGRAM
@aricarol_
@criativosonfire

CELULAR
41 98892-0658

CONTATO


