
Criação e Roteiro
Produção de vídeo
Captação de imagens
Direção de Fotografia
Direção de Cena
Edição e Pós-produção

COMPETÊNCIAS

+ de 6 anos de experiência como Filmmaker,
trabalhando na criação, pré-produção,
filmagem e pós-produção de vídeos para
plataformas digitais (mídias sociais, branded
content, ficção)

E-mail: andreymendesfilmes@gmail.com
Telefone: (21) 928029-8069
Site: www.andreymendes.com
Portfólio: www.andreymendes.com/work
São Paulo/ Rio de Janeiro/ Brasil

CARREIRA

CONTATO:

ANDREY
MENDES

FILMMAKER

RESUMO PROFISSIONAL

Filmmaker Freelancer

Produtor de vídeo - Curitiba

Criador e Diretor de vídeos em parceria com grandes
marcas, agências, canais e produtoras audiovisuais.

Responsável pelo processo de criação, produção e edição
de conteúdos audiovisuais para plataforma digital de
cursos on-line, vinculada a PUCPR.

Autônomo| fevereiro de 2020 - presente

PUC/ Grupo Marista| março de 2019 - fevereiro de 2020

Filmmaker - Rio de Janeiro/ São Paulo

Filmmaker - Rio de Janeiro/ São Paulo

Direção/edição de vídeos em mais de 20 projetos Branded
Content para grandes marcas nas principais plataformas
digitais e na TV. 
Atuação em diferentes etapas na produção de vídeos:
criação e elaboração de ideias a partir do briefing do
cliente,  redação de roteiros, pré-produção, direção de
cena, captação de imagens, fotografia e edição. 

 Direção/edição de vídeos inovadores, vinculado a grandes
marcas e com linguagem criativa adaptada às plataformas
digitais.
Desenvolvimento de vídeos em diversos formatos para
websites, redes sociais, youtube, facebook e instagram. 

Webedia Group| fevereiro de 2016 - fevereiro de 2019

Paramaker| fevereiro de 2016 - julho de 2017

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade de Salamanca

Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)

Formação em disciplinas de audiovisual em
universidade na Espanha.
Cursos de roteiro, edição, storyteling, fotografia e
linguagem audiovisual.

Graduação completa em Artes Cênicas e Rádio e TV.

Intercâmbio em Comunicação Audiovisual | Setembro de 2013
- Setembro de 2014

Escola de Comunicação| Março de 2009 - Desembro de 2014

IDIOMAS

Inglês: Fluente
Espanhol: Fluente

https://www.andreymendes.com/
https://www.andreymendes.com/work
https://www.andreymendes.com/reel


Branded Content

Youtube Content

Criação e direção de  vídeos em projetos de Branded Content para
grandes marcas: tutoriais, food e receitas, beleza , webséries, vídeos
para canais do Youtube, stopmotion, dicas, DIY, reality, ficção,
videoclipe, games, documentário, entre outros. 
Atuação em diversas etapas da produção de vídeo, da gravação a
edição, até a entrega final para o cliente. 

Diretor e criador de vídeos diversos para grandes canais no Youtube:
Casa de Verdade (Leroy Merlin), Dá um play (Globosat - Telecine),
Ubisoft Brasil (Ubisoft), Fique Diva com Niely (Niely).
Diretor de vídeos para o canal de esquetes de humor Parafernalha e o
canal Luana sem Freio (com Luana Piovani). 

Filmmaker / Webedia Group - Rio de Janeiro/ São Paulo

Filmmaker/ Webedia Group | Rio de Janeiro/ São Paulo

Criador e diretor de vídeos em diversos formatos e vinculados a
grandes sites: destaque ao site TudoGostoso, onde em fui
responsável pela criação da série de vídeos tutoriais de receitas
"Receitas Tudo Gostoso", case de sucesso em 2016 e até hoje um dos
conteúdos do gênero mais acessados nas redes sociais.

Criação e direção de cursos on-line em formatos curtos, dinâmicos e
criativos, com o uso de diversos elementos da linguagem digital. 

VER

VER

VER

VER

Website Content
Filmmaker/ Webedia Group - Rio de Janeiro/ São Paulo

EXPERIÊNCIA - CONTEÚDO DIGITAL

Education Films
Produtor de Vídeo/ PUC-PR/ Grupo Marista - Curitiba

COMERCIAL COR & TON

Diretor audiovisual do projeto de lançamento da linha Cor&Ton da
L´OREAL BRASIL, em formato merchandising com três comerciais
para TV.

Filmmaker|2016

TV

VER

https://www.andreymendes.com/brandedcontent
https://www.andreymendes.com/youtubecontent
https://www.andreymendes.com/websitecontent
https://www.andreymendes.com/educationfilms
https://www.andreymendes.com/tvcommercial


Curso completo de cinema e audiovisual.

VER

Madrid Film Institute

Escola de Cinema Darcy Ribeiro

Formação em operação de câmeras HDSLR,
fotografia, edição de vídeos e manipulação de
imagens com pacote Adobe. 

Madrid - Espanha |2014

Rio de Janeiro| 2014 - 2015

FICÇÃO

Autor e Diretor de espetáculos

Autor e Diretor de espetáculos musicais para teatro, em circulação
por diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. 

FIRJAN | J 2013  - 2016

 CURSOS EM AUDIOVISUAL

Diretor de Curtas Independentes

Roteirista e diretor de curta-metragens de ficcção para Cinema. 

Autônomo | 2014-2015

VEJA MAIS

https://www.andreymendes.com/drama
https://www.andreymendes.com/work

