
Fabiana Lima  
Rua Luiz Roldani, 110 - Barequeçaba – São Sebastião/SP  
Cep: 11612-743  
11 – 98117 2565 / fabiana.lima@temconteudo.com  
Portfólio: https://fabianalima.contently.com/  
LinkedIn: http://linkedin.com/in/limafabi  

Perfil Profissional  
Ampla experiência em conteúdo, tanto em agência, quanto no meio corporativo, e 
relacionamento com influenciadores.  Atuei com produção e estratégia de conteúdo, sempre 
com criatividade e pensamentos analítico e crítico.  

Skills 
SEO, Marketing Digital, Social Media, Inbound Marketing, Content Marketing, TI 

Educação  
Universidade Metodista de São Paulo – Pós-Graduação – Gestão de Conteúdo 
Universidade Braz Cubas Comunicação Social - Jornalismo  
 

Experiência  

Tem Conteúdo - Atual 
Desde 2015 atuo como freelancer, produzindo conteúdo para empresas. Em 2018, deixei 
meu último trabalho formal para me dedicar à produção de conteúdo freelancer. Entre os 
clientes atendidos estão: Pixeon, RTM, Carrefour, Algar Telecom, Neoway, QiNetwork, 
Softpan, Ambar, BeeTech, XTech entre outros.  

Coordenadora de Marketing - Atacadão das Maquiagens - Jun 2018/ 
Ago 2018  
Gerenciava o trabalho dos profissionais no departamento, produção conteúdo e imagens 
para redes sociais. Implementei ferramentas de gestão de tarefas. Criava e gerenciava 
anúncios e fluxos de campanhas de e-mail. Negociava plataformas, contratação de serviços 
junto a fornecedores. Administrava os canais de venda da empresa em Marketplaces. 
Orientava o trabalho do atendimento ao cliente.  
  



Content Analyst - Printi nov 2015/ jun 2018  
 
Responsável pela estratégia, gestão e produção de conteúdo do blog da Print, com foco em 
content marketing e dentro das estratégias de inbound marketing da empresa, com objetivo 
de gerar leads qualificados e direcioná-los para o site da Print. Produção de conteúdo para 
os canais online e offline (revistas, jornais, materiais impressos e promocionais em geral). 
Lançamento de produtos, copy de vendas, comunicação interna, e-mail marketing e todos 
os conteúdos necessários dentro da empresa.  

Content Marketing - Starti Soluções em TI dez 2014/ out 2015  
Junto com a equipe de Marketing, desenvolvi estratégias para direcionar ações da empresa. 
Além disso, fui uma das responsáveis pela produção do conteúdo do blog desenvolvido com 
base nos pilares do inbound marketing.  

Redatora - AZ | Click fev 2014 - dez 2014  
Desenvolvi estratégias de marketing, linhas editoriais de conteúdos postados em redes 
sociais, sites e blogs, planejamento de ações. Conteúdo e conceitos para e-mail marketing, 
landing pages, guias, informativos, hotsites, comunicados institucionais entre outros projetos 
solicitados pelos clientes.  

Social Media - MayPress - Eventos e Comunicação 2012  
Freela de produção de conteúdo para redes sociais, blogs e reportagens para revistas 
anuais dos clientes e parceiros.  

Marketing e eventos - Vistabela Resort – dez 2006 mai 2013  
Desenvolvimento e criação dos canais nas redes sociais, envio de release para imprensa, 
prospecção de parceiros entre outras atividades. Definição de espaços para eventos, 
fornecedores e equipe operacional, cotação, negociação e pagamento.  
 


