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Editora de Pesquisa e Documentação – 
Editora Abril – De 1984 a1988 

Seleção, indexação e pesquisa de fotos e 
texto para o Dedoc (inclui formação técnica) 
 

Editora – Editora Globo – De 1989 a 1998 Coordenação de reportagem (distribuição e 
acompanhamento de pautas, inclusive 
fotográficas), edição de textos, matérias, 
cadernos especiais e publieditorial nas 
revistas Faça Fácil e Noiva 
 

Chefe de Redação – Editora MM -  1999 a 
2001 

Coordenação de reportagem (distribuição e 
acompanhamento de pautas, inclusive 
fotográficas), edição de textos, matérias, 
cadernos especiais e publieditorial na revista 
SexWay 
 

Repórter, redatora, colunista e 
editora/chefe de redação – De 2002 a 2014  
 

Produção de reportagens, edição de texto e 
coordenação de equipes na grande imprensa 
(Editora Abril, TV e Editora Globo – revistas 
Boa Forma, Saúde, Guia 4 Rodas, Claudia, 
Faça Fácil, Criativa, Capricho, entre outras)   
e na imprensa segmentada (Revistas 
Gestão&RH, Franquia & Cia, Mundo da 
Óptica, entre outras) – de 2002 a 2014 
 

Idealizadora e Editora Executiva da Agência 
FrilaCerto de Comunicação Corporativa e 
Colaborativa – de 2002 a 2014 
www.frilacerto.com.br 
 

Desenvolveu produtos, conteúdo (revistas, 
livros, cursos, newsletters, sites e blogs) e 
estratégias de comunicação e marketing 
(assessoria de imprensa e relações públicas) 
com o objetivo de gerar visibilidade e 
oportunidades de negócios para os clientes, 
parceiros e colaboradores, entre os quais, 
empresas líderes em seus segmentos como 
as multinacionais VMware e RSA Security, 
além das nacionais Dzyon, Concepta e 
Acesso Digital; Editora ABRIL, Editora 
PAULUS e Editora IDEIAS & LETRAS  no 
segmento editorial; AESP (Associação das 
Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de 
São Paulo), Instituto ETHOS (Manual da 
Responsabilidade Social no Varejo - Setor da 
Panificação) e Abiótica (Associação Brasileira 
da Indústria Óptica) na área institucional  

 

http://www.frilacerto.com.br/
http://www.frilacerto.com.br/


 

LIVROS (STORYTELLING & SELFPUBLISHING) 

 

Biógrafa – 2014 
 

Entrevistas e edição da biografia « Intrépido colosso », do empresário grego 
Demetre Georges Markakis   
 

Biógrafa – 2013 
 

Edição da biografia « 90 anos do dr Marcello Vidigal » Lançada em maio de 
2013 
 

Agente literária 
– 2013 
 

“Um bom Lugar – Biografia oficial do Sabotage” (Toni C., LiteraRua, 2013). 
Patrocinada pelo Instituto  Cultural Itaú, a obra teve sessão de autógrafos no 
II Salão do Jornalista Escritor (6 a 8 de setembro 2013), foi matéria do SPTV-
Globo no dia 7 de setembro 2013 e está na capa da revista Cult (setembro 
2013), entre outras repercussões.  
 
A obra representou a produção cultural brasileira em um dos maiores 
eventos internacionais da juventude Hip Hop, em Nova York 
http://elementsofculture2014.wordpress.com/meet-international-hip-hop-
delegate-from-brazil-toni-c/ 
 
 

Editora – 2012 
 

Edição de textos para o livro « Do escambo à inclusão financeira – A evolução 
dos meios de pagamento », de Edson Luiz da Silva  
  

Editora  – 2011  Coordenação editorial, edição e lançamento do livro “O outro lado” (Joffre 
Sandin – Edição de Autor; 
 

Escritora e 
Editora – 2010 
 

Coordenação editorial, realização de entrevistas e edição do livro « Instituto 
Litoral Verde – Histórico, Ações e Repercussões », com co-autoria de Flávio 
Faveco Corrêa – Edição de autor (ILV-Armando Conde) 
https://www.behance.net/gallery/2354176/Livro-Instituto-Litoral-Verde 
 
 

Coordenadora 
de Oficina 
literária – 2010 

Concepção e realização do curso “Escrita e Liberdade: aprendendo a ler, a 
escrever e a viver!” – Livraria da Vila (Fradique Coutinho)  
http://www.livrariadavila.com.br/Eventos/DetalheEvento.aspx?EVECOD=577 
 
 

Editora  – 2009  Coordenação editorial, seleção, edição de textos e apresentação do livro 
“Curto & Grosso”,  do publicitário Flávio (Faveco), Geração Editorial (2009) – 
mais informações no link a seguir  
http://www.geracaobooks.com.br/releases/?id=2245 
 
 

Biógrafa – 2006 
 

Coordenação editorial, seleção de artigos autobiográficos, edição e 
lançamento do livro “Indignação é a minha religião”, de Luiz Eduardo Lopes 
Silva  
 

http://elementsofculture2014.wordpress.com/meet-international-hip-hop-delegate-from-brazil-toni-c/
http://elementsofculture2014.wordpress.com/meet-international-hip-hop-delegate-from-brazil-toni-c/
https://www.behance.net/gallery/2354176/Livro-Instituto-Litoral-Verde
http://www.livrariadavila.com.br/Eventos/DetalheEvento.aspx?EVECOD=577
http://www.geracaobooks.com.br/releases/?id=2245


 

PUBLICIDADE E MARKETING  

 

Brand Motion 
Comunicação, 
Fusões e 
Aquisições (2009 – 
2013) 
 

- Concepção, desenvolvimento e conteúdo do portal Viver na Boa, 
destinado ao público da terceira idade;  
 
- Criação e desenvolvimento de sites e material publicitário, além de livro 
branco para a Armando Conde (grupo que agrega, entre outras, a marca 
Conde Projetos Imobiliários);  
 
- Mapeamento do mercado publicitário nacional em 2011, com análise de 
conjuntura e perspectivas no prazo de cinco anos (ranking detalhado de 
agências de todo o país e de todos os portes agrupadas por áreas de 
atuação, incluiu faturamento atual e número de clientes), trabalho 
solicitado por um grande grupo internacional interessado em fusões e 
aquisições. Relatório ilustrado com gráficos, produzido em português e em 
inglês, pioneiro na sua abordagem ampla que hierarquizou e conceituou 
tradicionais e novas disciplinas do setor. 
 
- Branding e reposicionamento no mercado de clientes como a Hype 
Comunicação , a partir de pesquisa de clima organizacional, consultoria, 
criação de campanha e jingle, desenvolvimento de material publicitário de 
apoio, como folders;    
 

BBox Design 2006 - 
2010 
 

_ Atendimento, consultoria de comunicação integrada, desenvolvimento 
de projetos e produtos customizados para clientes como Clube do 
Torcedor do São Paulo FC, C.Kamura, Embelleze, etc. 

Onzze Brasil – 
2006 - 2009 
 

- Atendimento, consultoria e assessoria de imprensa de clientes como a 
Açobril e a Codap, indústria italiana de creme vegetal que está entre as 
maiores do mundo, para a qual criamos a revista Hulalá, distribuída nos 
canais. 
 

 

 

 

CRIAÇÃO E LANÇAMENTO DE REVISTAS/MARCAS PRÓPRIAS  

Futebol Expresso 
(2002) e Meio de 
Campo (2008) 
 

A FrilaCerto Prokjetos e Negócios em Comunicação lançou duas 
publicações de referência no segmento do jornalismo esportivo: 
 
- A Futebol Expresso foi a primeira revista de papel reciclado do país, 
publicação semanal distribuída gratuitamente nas 50 maiores padarias de 
São Paulo (2002). Contou com um time top de jornalistas na equipe, como 
Celso Unzelte (chefia de redação), Daniel Augusto Jr, Mauro Betting, Paulo 
Vinícius Coelho, etc 
 
- Lançamento (2008) da revista e da marca “Meio de Campo”, que propõe 
o diálogo entre os diversos públicos do segmento do esporte para a 
geração de novos negócios e a consolidação da indústria foi amplamente 
divulgada pela assessoria de imprensa da J.Cocco Marketing Esportivo. 



Contou com a parceria de Jorge Roberto Tarquini, na direção de redação, e 
Koiti Teshima, na direção de arte. 
 
“Meio de Campo Net Sport chega para iniciar novos tempos nos negócios 
do esporte 
http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/5005 
 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-SP) 
 

Bacharelado em Jornalismo (1979-1982) 
 

Escola de Comunicação e 
Artes da USP 
 

Bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Editoração 
na ECA-USP  (1984-1986) 
 

Sedes Sapientae 
 

“Fundamentos da Psicanálise e sua prática clínica” no Instituto Sedes 
Sapientiae  (2001) 
 

Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-SP) 
 

Pós-Graduação Gerontologia stricto sensu (2014 – cursando) 
 

 

OUTROS CURSOS 

Instituto de Artes do 
Planalto (UNESP) 
 

Crítica das Artes (1983) 
 

Editora Abril 
 

Pesquisa, documentação e conservação de acervo de textos e fotos 
(vários cursos) 
 

Funarte 
 

A ética  
 

Sociedade Brasileira de 
Psicanálise 

O sono e o sonho 

The Academia Brasileira 
de Vídeo 

Roteiro  

 

 

TRABALHO VOLUNTÁRIO 

FEBEM 
 

Unidade Angatuba (Pacaembu) – 1976  
 

CVV – Centro de 
Valorização da Vida 
 

Unidade Pinheiros – Rua Cardeal Arcoverde – 1997 – 1998  
 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/5005


 

 

REDES SOCIAIS 

Blog 
 

christianemarcondesalvesdebrito.blogspot.com.br  
 

LinkedIn http://www.linkedin.com/pub/christiane-brito/0/162/641 

Facebook: https://www.facebook.com/ChristianeAlvesdeBrito 
https://www.facebook.com/biografiadoidoso?ref=hl 
https://www.facebook.com/TiradentesCasadaEscritora?ref=hl 
https://www.facebook.com/Standard.Propaganda.Brasil?fref=ts 
 

 

 

 

IDIOMAS 

Inglês Fluente (Leitura, escrita e conversação) 

Francês e espanhol Leitura 

 

http://www.linkedin.com/pub/christiane-brito/0/162/641
https://www.facebook.com/ChristianeAlvesdeBrito
https://www.facebook.com/biografiadoidoso?ref=hl
https://www.facebook.com/TiradentesCasadaEscritora?ref=hl
https://www.facebook.com/Standard.Propaganda.Brasil?fref=ts

