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Experiência 
 
Valdac 
Junho 2015 - Novembro 2016 

● Redatora e Planejamento; produção de planejamento e conteúdo online, community 
management, atendimento ao cliente, monitoramento de redes sociais, execução de análises e 
reports periódicos, gerenciamento de casos de crise. Direcionamento e melhoria constante do 
departamento de redes sociais. Auxílio ao departamento de Relacionamento com o cliente, apoio 
na metodologia de atendimento ao cliente. Apoio ao departamento de desenvolvimento de artes 
e produção de moda. 
Marcas: Siberian, Crawford, memove. 
 
Gauge 
Julho 2014 - Maio 2015 

● Analista de Buzz e Estratégia; atendimento ao cliente, monitoramento de redes sociais, 
execução de análises e reports periódicos, além de casos de crise. Análise estratégica sobre 
conteúdo, e repercussão de notícias. Análise de qualidade de menções, suporte  e 
direcionamento de monitores. Apoio ao planejamento, direcionamento e reposicionamento de 
marcas.  
Contas: Lala Rudge, PepsiCo, Pepsi, Kero Coco, H2OH!, Lipton, Drinkfinity, Guaraná Black. 

 
F2F - Digital 
Março 2014 - Junho 2014 

● Analista de Conteúdo e Planejamento; atendimento ao cliente, planejamento de postagens e 
monitoramento, planejamento de ações on e offline, criação de linhas editoriais para postagens. 
Contas: Ga.Ma Italy Oficial, Ga.Ma Italy Pro, Belliz, Helio Diff, Riviera de São Lourenço e Long 
Jump Brasil. 
 

Agência BeeBuzz 
Set 2013 - Março 2014 

● Analista mídias online, atendimento ao cliente, planejamento de postagens e monitoramento de 
redes sociais, edição de fotos e criação de conteúdo, monitoramento e execução de campanhas 
de FaceAds e Google AdWords, SAC 2.0 de clientes. 
Contas: It Mãe, Moda It, Mil Grifes. 

Alcaçuz 
Jan 2013 - Jun 2014 

● Estágio em Estilo; assistente de estilo encarregada de cadastrar produtos no sistema TAMPO, 
execução de ficha técnica, tratamento de imagens para Book, acompanhamento de provas de 
peças piloto, atendimento de fornecedores, auxilio à estilistas e modelistas, pesquisa de 
materiais e fornecedores.  



Villa Vivy 
Ago 2011 - Mar 2012 

● Estágio em Modelagem; responsável pela execução de modelagem plus size, acompanhamento de 
peça piloto, ajustes e gradação de modelos (tam. 44-60) orientação das piloteiras para 
produção, auxilio às vendedoras e equipe de estilo. 

Ellus 
Jan 2010 - Jan 2011 

● Estágio em Fichamento Técnico; responsável pela execução de fichas técnicas dos modelos da 
coleção Ellus e Second Floor, desenho técnico das peças, instruções para produção e tradução 
para fornecedores externos. 
 

 
Freelances: 
 
Rockerama Club: 2015  

● Social media; produção de conteúdo de artes, textos para redes sociais com a temática de 
cultura vintage e manutenção do site. 
 
Lamis Consultoria: 2014  

● Redatora do blog; responsável pela criação de texto para o blog da empresa sobre assuntos 
relacionados à moda e business. 
 
Cat Magazine: 2013 

● Responsável pelo atendimento comercial da marca, planos de mídia, e conteúdo, criação de 
artes, monitoramento e análise de métricas de social media, site e campanhas.  

 
Le Charm: 2012  

● Designer de Jóias; responsável pela criação de peças da coleção (bijouterias), pesquisa de 
tendências e materiais de acordo com o público-alvo, auxilio à equipe de criação e produção. 

 
 
Projetos: 

 
TROCADERIA:  
Projeto em grupo para uma estrutura de eventos para troca de roupas usadas. Desenvolvido 
com duas outras participantes, o Trocaderia é um evento para a troca de roupas usadas e 
incentivo ao consumo sustentável. Em sua segunda edição, contamos com a participação do 
programa Mais Você - Globo. Atualmente estamos com um evento periódico com um ciclo 
bimestral. 
 
 
 
  



Qualificações 
● Divulgação de produto e conteúdo em redes sociais. 
● Planejamento de conteúdo e mídia para redes sociais. 
● Facebook Ads e Google AdWords. 
● Desenho de Moda em Corel Draw, tratamento de imagens em Photoshop, HTML básico. 
● Joalheria. 
● Visagismo. 
● Inglês fluente, alemão avançado, espanhol básico. 

 
 
Formação 
Centro Universitário Anhembi Morumbi 
MBA em Gestão e Negócios da Moda 
Ago 2013 – Dez 2014 
Centro Universitário Senac 
Bacharelado em Design de Moda (habilitação em Modelagem) 
Jan 2009 - Ago 2013 
 
Portfólios Online 
http://isaexplica.wordpress.com/ 
http://trocaderia.com 
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