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Pós-graduação: Universidade Cândido Mendes - UCAM
Marketing e Responsabilidade Socioambiental - formação em 2022

Experiência profissional

Redatora e revisora de textos há mais de 15 anos. Copywriter há 7 anos.

Sólidos conhecimentos em marketing digital com aplicação da metodologia
Inbound.

Vivência na implementação de técnicas de SEO para atração e conversão
de leads.

Projetos pessoais

● Educação a Distância / Escola de Redação
Criadora do Curso de Técnicas de Redação para Web ‘Escrever Abre Portas’

● Criação de conteúdo para redes sociais
Elaboração da página Marilyn Style Club

66 mil seguidores, entre homens e mulheres nascidos nos EUA.

Temática do conteúdo: Cinema Clássico de Hollywood entre 1910 e 1970.

Habilidades

● Copywriting com foco na jornada do comprador, com técnicas de
marketing digital direcionadas a SEO.

https://go.hotmart.com/I37187032Q
https://www.facebook.com/marilynstyleclub/


Domínio da elaboração de materiais digitais para topo, meio e fundo
de funil de marketing: artigos; e-books; blog posts; storytellings;
roteiros para vídeos e podcasts; landing pages; CTAs e engajamento
do público nas redes sociais.

● Design gráfico - desenvolvimento de identidade visual para projetos
em paralelo ao trabalho de redação. Criação de logomarcas e material
gráfico (marketing off line). Domínio do programa Adobe Photoshop.

● Cursos básicos e avançados de fotografia.

● Língua inglesa nível avançado.
● Língua dinamarquesa nível básico.
● Domínio da língua portuguesa, com experiência na condução de

turmas de aprendizado de Português e também de Redação.

Premiações

● Melhor conteúdo do projeto "Colunista do Mês" para o grupo Mulheres de
Negócios Brasil | maio/2021

● Melhor conteúdo do projeto "Colunista do Mês" para o grupo Mulheres de
Negócios Brasil | agosto/2020

Certificações

● Inbound Marketing - HubSpot Brasil
● Copywriter - Rock Content
● Produção de Conteúdo para Web - Rock Content
● SEO para blogs e sites corporativos - Rock Content

Curso livre

● SEO para gestores - Conversion Academy



Empresas anteriores

● Associação Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA
dezembro de 2018 a maio de 2020

● Sesc/RJ - abril de 2017 a novembro de 2017 (temporário)

● Senac/RJ - setembro de 2016 a novembro de 2016 (temporário)

● Inah de Paula Comunicações - agosto de 2014 a junho de 2016

● Sinagoga Beit Yehuda - março de 2013 a fevereiro de 2014

● Senior Propaganda - setembro de 2009 a novembro de 2012

● Fiore Comunicação - setembro de 2004 a novembro de 2008

Onde me encontrar

(21) 9 8435-3799 - com ou sem whatsapp

Linkedin

Instagram

Facebook

http://www.linkedin.com/in/anapaulaschwabguerra
http://www.instagram.com/ana.paula.schwab
http://www.facebook.com/anasocialclub

