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Emeric Kalil 

Sou escritor, comunicador, copywriter, 
fotógrafo, produtor audiovisual e idealista da 
comunicação humanizada 
empreendedora.    Realizo projetos com
publicidade, marketing digital, web e design. 
Tenho certificação em marketing digital do 
google, produção de shows e eventos, 
habilidade com produção de conteúdo  voltada 
para negócios, experiência com consultorias à 
empresas e longa trajetória comercial em 
cargos de gestão e liderança. 
Meu objetivo é auxiliar o desenvolvimento de 
ideias e negócios através da escrita.
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Formação Projetos Habilidades 
 
 Formado em publicidade e 

propaganda pela ESAMC, 
com curso em gestão 

comercial, especialização em 
fotografia, audiovisual e 

produção executiva de shows 
e eventos. Atualmente 

graduando em sistemas de 
informação pela UFF.

Há 8 anos auxilio 
empreendedores na 

inclusão digital através da 
escrita, ampliando sua 

atividade e renda em nichos 
como tecnologia, turismo, 

hotelaria, medicina, 
gastronomia, beleza e bem-

estar. 

Estou em constante 
atualização e 

autodesenvolvimento. 
Domino técnicas de design 

gráfico, web, direção de arte, 
sendo capaz de gerir 

projetos que contemplem 
esses serviços e objetivem o 
desenvolvimento de  marca.



Testemunho de 
Parceiro

A assessoria de 
Emeric abriu minha 
mente. 
Emeric é um profissional criativo e inovador, capaz 
de tomar decisões assertivas e que geram real 
impacto na gestão. Sua assessoria abriu minha 
mente e me fez otimizar minha atuação. 
 
Dra. Géssica Medina

" 

" 

https://gessicamedina.com.br/


Testemunho de 
Parceiro

A parceria com 
Emeric revolucionou 
o Taiuá.

" 

" 

Adquirimos notoriedade    no turismo da Chapada 
dos Veadeiros, mas tínhamos o desafio de 
reposicionar nossa marca e engajar nosso público, 
objetivando o aumento das reservas . 
A parceria com Emeric revolucionou o Taiuá, 
porque esse profissional se comprometeu com 
um ciclo de melhorias 360º, que no fim entregou 
muito mais do que esperávamos. 
 
Bruno Mello - Proprietário da Pousada Taiuá

https://taiua.tur.br/


Testemunho de 
Parceiro

A importância que a 
revista tem para o 
turismo é enorme.

" 

" 

A rede Vila de São Jorge foi criada para integrar o 
turismo na Chapada dos Veadeiros, porém por 
dificuldades operacionais a primeira versão foi 
desativada. 
A chegada de Emeric trouxe um novo ar e uma 
direção muito promissora para o turismo de base 
comunitária. Ao propor que seguíssemos uma 
linha editorial,  ele transformou o portal em revista 
e sua importância para o turismo agora é enorme. 
 
Revista Vila de São Jorge 

https://viladesaojorge.tur.br/


O Emeric na 
Internet 
 
Acredito que o voluntariado é um caminho 
engrandecedor e necessário para que 
empreendedores sem acesso às soluções digitais 
possam ter oportunidade de incluir seus negócios na 
Internet.  
Decidi atuar na inclusão digital de empreendedores 
em comunidades de baixa renda e ONGs, para ensiná-
los a manusear as ferramentas online e otimizar suas 
atividades atingindo mais clientes em potencial. 
Todo meu trabalho nesses 11 anos pode ser 
encontrado em rápida pesquisa na internet. Ele 
consiste em fotografia, audiovisual, publicações em 
blogs e canais sociais.

https://humanizarassessoria.com/emerickalil


Fale comigo 
(21) 99862-5629 
 
 

emerickalil@gmail.com 
 
 

Cada um de nós tem uma 
habilidade notável, que explorada 
pode se tornar uma atividade que 
gera renda. 
A internet provê esse espaço para 
todos e meu trabalho é tornar isso 
possível.

https://www.linkedin.com/in/emerickalil/
https://facebook.com/emerickalil
http://instagram.com/emerickalil

