Vinícius Asevedo
Redator Publicitário, Web e UX Writer / Mídias Sociais, SEO e Conteúdo
 São Paulo, SP
procurando por: tempo integral, freela

Criatividade, inteligência e resiliência misturadas
com personalidade e a famosa timidez inicial.
LGBT+, geek e autodidata de carteirinha.
Possuo conhecimentos em UX Writing, mídias
sociais, roteiro, conteúdo, copywriting,
endomarketing, PR e SEO.
Principais clientes: HEINEKEN, Intimus, CIMED
Remédios, Under Armour, Huggies, Panasonic, BV.
Quer me conhecer? Deixe sua mensagem após o
sinal... BIP!
entre em contato com vinícius
Celular/Whatsapp: (11) 98400-2183
E-mail: asevedovinicius@gmail.com

+informações
 5 anos de experiência
 disponível para relocação
 disponível para viagens

experiências

educações

pros

centro universitário das faculdades metropolitanas unidas 2017

Julho 2019 . Junho 2020

Pós-graduação . Comunicação em Redes Sociais

Redator Criativo
Depois da minha primeira temporada, fui chamado novamente
para representar a agência, como redator pleno.
Atividades: endomarketing, relações públicas, publicidade,
naming, textos para blogs, mídias sociais, identidade verbal,
roteiros de vídeos e outros conteúdos textuais.
Principais clientes: Heineken, Vulcabras Azaleia, Banco
Votorantim, Panasonic, Cetelem, Intimus, Huggies, Mercado

mergo user experience 2020

Curso livre . UX Writing
casa das rosas 2017

. Roteiro

Livre, Banco do Brasil.

cimed

Março 2019 . Julho 2019

centro universitário senac 2017

. Redação Publicitária

Redator Publicitário Jr.
Redator in-house, responsável por conteúdos OOH, catálogos de
medicamentos, revisão de textos, roteiros, e endomarketing das
principais marcas da indústria, como Lavitan, K-Med e linhas de

centro universitário belas artes de são paulo

Bacharelado . Arquitetura e Urbanismo

dermocosméticos.
etec carlos de campos 2005 . 2006
pros

Junho 2018 . Março 2019

Redator Junior
Redator/ redator publicitário júnior.
Responsável pela criação/redação do endomarketing da
Heineken Brasil.
Principais clientes atendidos: Under Armour, Danone, Alpargatas,
Dow, Banco Votorantim, Panasonic.

tutor vermelho

Abril 2018 . Dezembro 2018

Produtor de Conteúdo
* marca de camisetas.
* projeto relacionado a games.
* blog, Facebook, Instagram e outras mídias sociais voltadas
para jogadores.
* estratégias de crescimento, pautas, marketing, SEO e design.

rock content

Novembro 2017 . Junho 2018

Redator freelancer
Redator web de conteúdos focados em marketing digital e SEO,
para diferentes clientes ao redor do Brasil.

quebretabus

Outubro 2016 . Setembro 2017

Produtor de Conteúdo
*Cadastro de produtos na página web.
*Relacionamento com os clientes via redes sociais e e-mail.
*SEO.
*Atendimento ao público.
*Elaboração de estratégias de marketing.
*Pesquisas de mercado.
*Pesquisas de preço e fornecedores.
*Visual merchandising.

2007 . 2012

Técnico . Design Gráfico

*Vendas.

canal saturno

Setembro 2015 . Maio 2016

Produtor de Conteúdo
* projeto relacionado a astrologia e música.
* blog, Facebook (cerca de 5000 seguidores), Instagram e
YouTube.
* estratégias de crescimento, pautas, marketing e design.

idiomas
inglês . nativo ou fluente
francês . básico
português . nativo ou fluente
espanhol . básico

habilidades
Estratégia Social Media
        

Comunicação Escrita
         

Redação
         

Pesquisa
         

SEO
        

Redação Publicitária
         

Conteúdo Web
        

Brainstorm
         

E-mail Marketing
         

Roteiro para Vídeo
        

Relações Públicas
        

Identidade Verbal
         

UX
      

Criação
         

Comunicação Externa
        

Comunicação Interna
         

links
http://www.viniciusasevedo.com.br/

Portfolio
Portfolio de redator criativo, onde mostro um pouco sobre minha trajetória
e projetos pessoais.

https://www.facebook.com/tutorvermelho/

Tutor Vermelho | Facebook
Projeto pessoal de camisetas exclusivas para jogadores do jogo de cartas
colecionáveis Magic the Gathering.

https://medium.com/poesia-rosa

Poesia Rosa – Medium
Poesia Rosa é um projeto pessoal de poesia, no papel desde a
adolescência. Tomou corpo em 2017.

https://www.triider.com.br/blog/como-instalar-tomada/

Como instalar tomada simples, dupla e
interruptor: aprenda aqui | Triider
Exemplo de redação web que produzi como freelancer Rock Content.

https://blog.simonepedreschi.com.br/arquitetura-e-design-deinteriores-qual-escolher/

Arquitetura e design de interiores: qual
escolher? - Arquitetura, Design de Interiores e
Construção Civil - blog Arquitetura Simone
Pedreschi
Exemplo de redação web que produzi como freelancer Rock Content.

https://www.facebook.com/canalsaturno

Canal Saturno - Astrologia com Música - Página
inicial | Facebook
Canal Saturno - Astrologia com Música. 4,8 mil curtidas. Astrologia e
música em um só lugar.
Deseja fazer um mapa astral do Canal Saturno? Mande um...

https://www.buzzfeed.com/viniasevedo/uma-playlist-que-realmentetem-a-ver-com-as-caract-26k91?
utm_term=.hdmv7wkwq#.ro0mrg9gp

Uma Playlist Que REALMENTE Tem A Ver Com
As Características De Cada Signo
Quer uma playlist legal no Spotify com músicas e um ritmo que tem
REALMENTE tudo a ver com as características de cada um dos signos,
sem essa bullshitagem astrológica toda errada que rola na internet
tentando agradar todo mundo? Então, confere aqui!
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