
natspepper
currículo e portfólio



Jornalista,
Redatora,

Produtora de
Conteúdo,

Copywriter e
Social Media

https://www.instagram.com/natspepper/
https://www.facebook.com/natspepperreal
https://twitter.com/natspepper
https://www.linkedin.com/in/nath%C3%A1lia-pimenta-60622797/
https://www.instagram.com/natspepper/
https://bit.ly/natswpp


Trabalho na Diretoria de Marketing da
UNISUAM. Atualmente, integro a equipe de

Conteúdo e Redes Sociais, onde produzo
conteúdo de instagram, facebook, linkedin,

twitter, e-mail marketing, sms, blog, landing
page, anúncios, etc. Também atuo como

atendimento e produção de conteúdo da Escola
Gente. 

Como freelancer, tenho a oportunidade de
enriquecer o meu portfólio com trabalhos

diversificados e diferentes áreas e assuntos. 

Atuação



Comunicação Social, Jornalismo

Em Curso    Pós em Marketing Digital

Em Curso          Formação em Mídias
Sociais

Formação
UNISUAM

PUC MINAS

M2BR ACADEMY



Formação
Complementar

Inbound Marketing
ROCK CONTENT

Marketing de Conteúdo
para Web
ROCK CONTENT

Marketing de Conteúdo 2.0
ROCK CONTENT

Copywriting
ROCK CONTENT



HABILIDADES

Criatividade
Dinâmica
Curiosa

Copywriting
Gatilhos Mentais

Atendimento
Gerenciar Redes

Inbound Marketing
Relatórios

Personalidade Técnicas | Experiência Ferramentas
All In

HubSpot
Wordpress

Etus
Mlabs
Excel



JOBS | POSTS



UNISUAM
Todas as imagens abaixo estão com o link para a

postagem original, onde você consegue ver o meu
texto e também o resultado de cada postagem.

Escolhi as postagens em que eu tive a ideia, abri o
briefing para o designer e criei o texto.

Amo poder brincar com a criatividade e trazer para o
universo educacional referências pops. Sempre

tento passar a mensagem que preciso, de forma leve
e encantadora.

Vale dizer ainda aqui que nas Redes da UNISUAM,

procuramos sempre não usar artes gráficas no feed
do instagram. Portanto, eu separei as postagens em
artes e fotos. Assim como as artes, nem todas foram
feitas por mim. Mas existe um trabalho de curadoria

que eu realizo em busca dos reposts também.



UNISUAM

https://www.instagram.com/p/B3haDEFJ7M2/
https://www.facebook.com/UNISUAM/photos/a.306323509380432/2321481271197969/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNISUAM/photos/a.306323509380432/1720092344670201/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNISUAM/photos/a.306323509380432/2130865263592905/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNISUAM/photos/a.306323509380432/1950653218280778/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UNISUAM/photos/a.306323509380432/1801433386536096/?type=3&theater


https://www.instagram.com/p/B8kRLCQp9OH/
https://www.instagram.com/p/B0mH7r4Jol-/
https://www.instagram.com/p/B1OtthOn-rg/
https://www.instagram.com/p/CAX09zejfjf/
https://www.instagram.com/p/B0Gdvxyp5DR/
https://www.instagram.com/p/CB_vOF-Jh_m/
https://www.instagram.com/p/CA29YO0JYky/
https://www.instagram.com/p/CBgqkdZpGLy/
https://www.instagram.com/p/CByAOdkpm1E/
https://www.instagram.com/p/CBoYvh_JHfw/


ESCOLA GENTE
A Escola Gente é a Escola de
Ensino Médio da UNISUAM.
Inicialmente, eu trabalhava

apenas como atendimento. Mas,
recentemente, eu passei a

produzir conteúdo também. Esses
ainda não possuem os links pois

não foram postados.
Começaremos em julho.



JOBS | E-MAIL
MARKETING



Costumo escrever bastante e-mail
marketing. Esses de prova (Sandy e

Junior, Campeonato e Salve-se
Quem Puder), são sucesso entre os
alunos, que ficam esperando os e-

mails avisando que as provas estão
chegando. Também produzo para a

régua de leads e outros
esporádicos.

É importante ressaltar que os links
não são da versão final, pois eu

ajusto os detalhes na plataforma de
envio.

https://hotsite.unisuam.edu.br/email-2019/sandyjr/email_sandyjr.html
https://hotsite.unisuam.edu.br/email-2018/retencao/retencao.html
https://hotsite.unisuam.edu.br/email-2019/regua_relacionamento/a2/email_a2.html
https://hotsite.unisuam.edu.br/email-2019/pesquisa-institucional/email_psquisa.html


JOBS | TEXTOS





Esses textos fizeram parte de uma série sobres os bairros do Rio de Janeiro. Foram postados no blog
da Imobiliária Em Casa e todos performaram muito bem, ficando na primeira página do Google.

Porém, recentemente, o blog foi retirado do ar. 





JOBS | OUTRAS PEÇAS



Campanha recente para o Dia dos Namorados. Aqui, fiz os textos das peças,
LP e e-mail marketing. Esses dois são imagens animadas, em formato de
vídeo. Por isso a visualização está estranha. Espero que você consiga assistir
o vídeo. 



https://hs.unisuam.edu.br/dia-dos-namorados-unisuam


Essa peça foi replicada para

todos os cursos e foi uma das

principais responsáveis na

atração de leads.



FREELA

Trabalho como freelancer há 3 anos. Desde sempre,

consegui muitos jobs de temas e execução variadas.

 Atualmente, trabalho como redatora para duas
agências, uma produzindo matérias e outra conteúdo

para redes sociais. Também atuo como copywriter, para
um terceiro cliente, escrevendo notificações de push. E
sou redatora dos blogs "A Janela Laranja" e "Futeblog".

Como redatora da agência já escrevi para mais de 20
clientes, então, possuo experiência em diversos

assuntos, como: Loja Infantil, Pet Shop, Cutelaria,

Restaurante fit, SPA, Cursos, Produtora de Vídeo,

imobiliária, esporte, tecnologia, contabilidade e turismo.




