
Camila
Mabeloop
Produção de conteúdo para impactar
pessoas de forma positiva com
empatia, empoderamento e encanto.



Comunicação social - Jornalismo (FIAMFAAM | 2014 - 2018)
Creative Writing com Margaret Atwood  (Masterclass | 2020)
Analista de Marketing em Mídias Sociais (Senac | 2019)
Especialista em Produção de Conteúdo (Rock Content | 2019)
Especialista em Marketing de Conteúdo Avançado (Rock Content | 2019)
Inbound Marketing (SPDS | 2018)
Mídias Sociais - Gestão Eficiente (Belas Artes | 2017)

 CERTIFICADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sobre mim
Camila Mabeloop

 EXPERIÊNCIA E PROJETO

 Out/2018 - Atualmente
 Jul/2018 - Out/2018
 Jan/2018 - Jun/2018
 Ago/2017 - Dez/2017
 Set/2016 - Abr/2017
 2010 - 2016

Produtora de conteúdo freelancer
Analista de Conteúdo na Editora Gente
Estagiária de comunicação na Editora Gente
Estagiária de comunicação na OitO Produções artísticas
Estagiária de comunicação no Portal No Dia a Dia
Content Creator no blog Desejo Adolescente



serviçosserviços

Gestão de 
redes sociais Newsletter

Artigos e 
e-books

Roteiros e
pautas

Planejamento e criação
de conteúdo para gerar

autoridade

Conteúdo de valor para
compartilhar com a sua

lista de e-mails

Redação criativa como
redatora ou Ghostwriter

Material estruturado
para seu canal no

Youtube ou Podcast



+ de 250 
artigos
publicados

escritora criativa,
com vasta experiência em textos para web.



scritora
redatoraescritora

& redatora
Como posso contribuir?
Produção de textos originais sobre
o que você precisar para seu blog,
LinkedIn ou e-book.

clique aqui para ler alguns textos

https://www.mabeloop.com.br/textos
https://www.mabeloop.com.br/textos


O planejamento 
editorial é essencial,

topo!com ele você pode chegar no 



escritora
GhostWriescritora

GhostWriter
Como funciona?
Escritora-fantasma:
eu escrevo, você assina.

clique aqui para ler alguns textos

https://www.mabeloop.com.br/textos
https://drive.google.com/drive/folders/1MH2nadGBddek7iDfw9srFy0MTu3kbcvw?usp=sharing


Especialista em
produção de
conteúdo e gestão
eficiente para
redes sociais

planejamento
conteúdo
monitoramento
análises



Alexandre
Lacava

Objetivo do cliente

Período do trabalho

Redes administradas

Categoria

Estabelecer a autoridade
também no digital e vender
mais palestras.

Março 2019 - atualmente

Nanoinfluenciador

case:

*designer do projeto: Caio Citrini

57% 15% 64%
no instagram no linkedin no youtube



514% 73%
no instagram no facebook

Lucro FC

Objetivo do cliente

Período do trabalho

Redes administradas

Categoria

Aumentar seu poder de
influência e divulgar seus
produtos digitais.

Fervereiro 2019 - atualmente

Microinfluenciador

case:



Brancoala

Objetivo do cliente

Período do trabalho

Redes administradas

Categoria

Se comunicar com seu
público nas principais redes
e aumentar seu poder de
influência.

Setembro 2018 - atualmente

Megainfluenciador

case:

86% 11%
no instagram no facebook



As redes sociais hoje são um dos
principais canais para se manter
vivo na memória dos clientes. Por
isso, para mim, a gestão das redes
é tão importante, ela me faz estar
presente na vida de um maior
número de pessoas.

Alexandre Lacava
@alexandre.lacava

A gestão das redes sociais pra
mim reflete na gestão do meu
tempo para poder focar na parte
criativa do meu negócio. Além
disso, é muito bom ter uma
pessoa de confiança para criar e
programar novas postagens,
moderar comentários e contribuir
com novas ideias.

Brancoala
@brancola

A gestão profissional das redes
sociais foi muito importante para
mim, fez meu Instagram crescer e
aumentar meu alcance com meu
público. Isso me proporcionou
novas oportunidades de negócios e
parcerias. O trabalho da Camila
Mabeloop é fundamental para esse
sucesso, pois ela faz uma análise
completa e entrega as melhores
ideias para acertarmos nessa
comunicação.

Ricardo Natali
@lucrofc

D E P O I M E N T O S



Seus clientes e
seguidores esperam por
um conteúdo incrível,
vamos criá-lo juntos?

CONTATOS
contatomabeloop@gmail.com
11 96849-8003


