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RESUMO
Designer com mais de 10 anos de experiência. Especializado em User Experience Design (UX) e User
Interface Design (UI), atuando no desenvolvimento de soluções para sistemas, desenvolvimento web e
mobile.
Prezo por trabalhos limpos, organizados, bem diagramados e equilibrados.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Julho de 2015 / Atual

NEOWAY BUSINESS SOLUTIONS
User Experience Designer (UX)
A Neoway é uma empresa especializada na criação de soluções de Inteligência de Mercado
através de uma plataforma de Big Data.
Atividades:
- Entrevista com usuário e testes de usabilidade aplicando técnicas de Guerrilha Usability;
- Desenvolvimento de protótipos de baixa e alta fidelidade;
- Especificação de user flows e mapeamento de personas;
- Especificação e acompanhamento de métricas de desempenho dos produtos;
- Responsável pelo desenvolvimento da guideline de interface da nova suite de produtos;
- Suporte ao Product Manager e Product Owner no levantamento de requisitos e especificações
de produto.

Outubro de 2014 /
Junho de 2015

CHAORDIC SYSTEMS
User Experience Designer (UX)
A Chaordic é uma empresa com foco no desenvolvimento de soluções de personalização para
e‑commerce. Na Chaordic minhas atividades eram concentradas no desenvolvimento do
produto Chaordic Search (Sistema de busca personalizada para e-commerces)
Atividades:
- Desenvolvimento de protótipos, userflows e interfaces para o produto Chaordic Search;
- Desenvolvimento front-end HTML/CSS;
- Levantamento de requisitos de produto;
- Desenvolvimento de features para testes A/B;
- Analise de métricas de desempenho do produto;
- Acompanhamento de demandas junto ao time de produto e comercial;
- Integração do produto junto aos grandes players do mercado de e-commerce.

Setembro de 2013 /
Setembro de 2014

SÁBIA EXPERIENCE S.A.
User Experience Designer UX
A Sábia Experience é uma empresa de inovação social e tecnológica, com foco no
desenvolvimento de software e hardware para a melhoria de indicadores de segurança e saúde
em ambientes de alto risco.
Atividades:
- Responsável pelo desenvolvimento de interface e usabilidade do produto Sábios (software
para treinamento da força de trabalho e melhoria nos indicadores de segurança e saúde do
trabalhador em unidades industriais);
- Planejamento e coordenação da equipe de front-end (3 membros);
- Desenvolvimento de GUI e padronização de interfaces;
- Prototipação de interfaces através de mockups navegáveis e wireframes.

Principais projetos:
- Petrobras: Interface para sistema de auditorias nas plataformas e unidades terrestres;
- Vale: Desenvolvimento de UX/UI para sistema de registro de acidentes;
- CNI: Desenvolvimento de interface de experiência interativa, com foco em treinamento.

Outubro de 2011 /
Setembro de 2013

SÁBIA EXPERIENCE S.A.
Designer / Front-end
Atividades:
- Responsável pela gestão da marca da empresa;
- Desenvolvimento de interface e implementação de site institucional em wordpress;
- Gerenciamento de mídias sociais;
- Desenvolvimento de materiais gráficos e peças de comunicação;
- Interlocução com fornecedores e acompanhamento de prazos e entregas.
Principais projetos:
- CNI: Produção de material de comunicação visual para evento nacional;
- SEBRAE NACIONAL: Produção de material de comunicação visual para evento de 40 anos.

Junho de 2011 /
Agosto de 2013

CARAVELA ESTÚDIO DIGITAL
Diretor de Mídias Digitais
A Caravela Estúdio Digital é uma agência com foco no desenvolvimento de projetos nas áreas
de design gráfico, internet e televisão.
Atividades:
- Responsável pela direção de arte do estúdio;
- Responsável pelo desenvolvimento de websites e projetos interativos;
- Gerenciamento de equipe de design, front-end e mídias sociais (4 membros);
- Direção de fotografia e vídeo.

Principais projetos:
- Em Busca do Sabor: Direção geral do programa de televisão veiculado na TVCOM SC;
- QEdu: Direção de arte e desenvolvimento de interface para o portal www.qedu.org.br.

Janeiro de 2008 /
Outubro de 2011

INSTITUTO SAPIENTIA
Designer
O instituto tem como o objetivo a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico, com
foco no desenvolvendo de plataformas educacionais imersivas para a melhoria de resultados na
educação.
Atividades:
- Direção de arte e gestão de marca;
- Prototipação de jogos para educação continuada;
- Desenvolvimento de interfaces para aplicações mobile;
- Desenvolvimento de projetos de comunicação visual para ambientes interativos.
Principais projetos:
- Projeto 14Bis: Identidade visual e interface do portal www.14bis.org.br;
- Casa Brasil / FIFA: Desenvolvimento de comunicação visual e experiência interativa para o
ambiente 14bis. Espaço criado para divulgar as inovações tecnológicas do Brasil na Copa do
Mundo de 2010 na África do Sul.

Janeiro de 2006 /
Dezembro de 2007

FIRMA COMUNICAÇÃO
Designer
A Firma Comunicação, é uma agência especializada na produção de conteúdo jovem, com foco
em eventos, moda e comunicação.
Atividades:
- Direção de arte;
- Desenvolvimento de websites e projetos interativos;
- Gestão de mídias sociais;
- Desenvolvimento de materiais gráficos;

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação

Bacharel em Design
8ª Fase Incompleto
UNISUL

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Software

Sketch, Invision, Axure, Sublime, Illustrator, Photoshop, Lightroom,
InDesign, Flash.

Gestão

Jira e Confluence.

Linguagens

Html/CSS (Intermediário), SASS (Básico) e Javascript (Básico).

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Curso

Web Design
Certificação Macromedia - Dreamweaver, Fireworks e Flash
100 Horas

Curso

SEO
MundoSEO
8 horas

Curso

Fotografia Profissional
Michel Teo Sin
60 horas

IDIOMAS
Inglês

Básico
Escrita e Leitura

EXPOSIÇÕES E RECONHECIMENTOS
- Finalista do Prêmio Sinapse da Inovação
- Exposição na Semana do Design UNISUL – 2008/2009

