P
PEDRO
RIBEIRO

EXPERIÊNCIA

2018

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E CRIATIVO
FREENLANCER | 2018 - presente
desenvolvendo projetos estratégicos e criativos de conteúdo a
reposicionamento de marca

2018

COORDENADOR DE VOLUNTARIADO
vIRADA SUSTENTÁVEL | edições 2014 e 2018
Relacionamento com empresas parceiras, gestão e treinamento
da equipe de voluntários

2016

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MCF CONSULTORIA | Jul 2016 - Set 2018
Elaboração de projetos da consultoria: business plan, estudos
de benchmarking e concorrência e elaboração de estratégia de
novas linhas de produto

2014

ATENDIMENTO
CAFEU FILMES | Ago 2014 - jul 2015
Atendimento às agências de publicidade, prospecção de
clientes efollow up. Gerenciamento das redes sociais e site

2013

VENDEDOR
RESERVA | Mar 2013 - Mai 2013
Contato direto com o cliente. Trabalho de pós-venda.
(Vendedor #1 na Loja do Market Place)

2011

ESTÁGIO ARTES E EDUCAÇÃO
British Council | Jun 2011 - Dez 2011
Controle e atualização de bancos de dados, tabulação e análise
de pesquisas, interface com produtores culturais e parceiros

COMUNICADOR
ESTRATÉGICO E
CRIATIVO

PERFIL
Acredito no poder
transformador do ser humano,
por isso minha missão
profissional é ajudar marcas a
mudar os parâmetros de
comunicação e marketing. Ter
uma visão macro e um
pensamento integrador.Me
dedico a decodificar, entender
e traduzir o negócio. Não em
produto final, mas em geração
de conteúdo e construção de
marca.É meu papel ser
indagador, sonhador e
criativo. Por isso me mantenho
jovem, fresco, antenado e
idealista.Acredito na
comunicação, marketing e
marcas como ferramentas para
mudança social e política.

EDUCAÇÃO
BACHAREL EM PROPAGANDA E MARKETING
ESPM- SÃO PAULO | 2009 - 2012

PROFISSIONALIZANTE ATOR
INDAC - SÃO PAULO | 2016 - 2018

IDIOMAS
iinglês

Francês

Espanhol

CONTATO
+55 11 982 979 708
peribeiro.c@gmail.com
www.ribeiropedro.com

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

2019

Documentário - AIC SP

2015

Branded Content - Patricia
Weiss - ASAS.COM

Universidade Viva Inkiri
PIRACANGA - BAHIA

2014

Jornada de Projetos
Culturais - CEMEC SP

Locução Comercial SENAC SP

