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Sou um Designer com experiência em planejamento
e produção de Comunicação Visual, focado em Design
Gráfico e UID para produtos e serviços responsivos.
Como um profissional proativo, busco sempre caminhos
que me ensinem mais e, recorrentemente, uno esforços
a outros talentos em busca deste crescimento contínuo.
No tempo extra — além de consumir Design - dedico-me
à Literatura, História, Artes e Futebol.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
SPD - Scuola Politecnica di Design — Milão, Itália
2016/17 — Masters in Visual Design
University of Cambridge — Cambridge, Reino Unido
2005 — ESOL. English for Speakers of Other Languages, Nota A
UEL (Universidade Estadual de Londrina) — Paraná, Brasil
2001/2005 — Bacharelado em Desenho Industrial, Programação Visual
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Jornal Folha de Londrina - Designer Gráfico
Cricket Design - Designer Gráfico Pleno
Nuova - Visual Designer Pleno
ITBN - Visual Designer Pleno
SQVARE/ARVOS/RedPill - Visual Designer Senior
Visualforma - Visual Designer Freelance
Choice Studio - Visual Designer Intern
SQVARE/ARVOS/RedPill - Head of Design
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Focadesign - Diretor Criativo
Agência Foco - Diretor Criativo
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Bacharelado em Desenho Industrial - UEL, Londrina
ESOL - University of Cambridge, Reino Unido
Masters in V. Design - Scuola Politecnica di Design, Milão

EXPERIÊNCIAS
Grupo EPR (RedPill, SQVARE e ARVOS) — 2018
Head of Design: Em meu retorno à colaboração com o grupo planejo
produtos e ‘empacoto’ ideias em forma de Startups, produtos e/ou serviços.
Atuo desde a produção de Branding e conceitos de Marketing ao estudo
de Business Models e ofertas para depois criar interfaces e protótipos (MVP)

para progressão das impulsionadas.
Choice Studio — 2017
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Visual Designer: Admitido para um período relacionado à grade curricular
do Mestrado, trabalhei ao lado de um grande mentor (Samuele Savio)
e refinei meuss conhecimentos sobre Tipografia, Semiótica, comunicação
visual e produção gráfica.
Visualforma — 2017

TWITTER
DRIBBBLE
BEHANCE

TAGS.
· USER INTERFACE
DESIGN
· DESIGN CENTRADO
NO USUÁRIO
· USER EXPERIENCE
· USABILIDADE
· MOBILE APPS
· INTERFACES
· DESIGN GRÁFICO
· PROTOTIPAÇÃO
· ILUSTRAÇÕES

Visual Designer: Atuando como profissional freelancer auxiliei a equipe
interna transformando wireframes e estudos em Interfaces e protótipos.
A Visualforma, baseada em Faro (Portugal), planeja e produz softwares para
o mercado mundial de Gestão Hoteleira.
Grupo EPR (RedPill, SQVARE and ARVOS) — 2014 - 2017
Visual Designer Senior: Em minha primeira colaboração com este grupo
meu trabalho era, primeiramente, criar material interno para divulgar os serviços da Consultoria em TI e Arquitetura de Software. Na sequência começamos a prestar serviço para grandes empresas que buscavam
‘Transformação Digital’ — estudando e apresentando soluções para que as
decisões de marketing se manifestassem com sucesso no mundo digital.
Assim criei ativamente projetos de aplicativos, sites e plataformas.
YIPPA.COM — 2015
Visual Designer: Novamente trabalhando à distância, colaborei com o Yippa
Studio de Seattle (EUA) como Designer Gráfico e de UIs.
SKETCHDECK.COM — 2014 - 2015
Visual Designer: De forma remota fui um dos integrantes do time de criação
desta startup alavancada para produzie Apresentações Powerpoint/Keynote
On Demand em Mountain View (EUA).
ITBN (Interactive Transmedia Branding Network) — 2010 - 2012
Lead Designer: Participei desta Startup desde seu princípio criando todo
material da marca e interfaces para clientes externos. O escopo dos projetos
envolvia produção de inovações como apps para TV Digital, sistemas que
automatizavam mapeamento de vídeos e etc. Na ITBN tive a oportunidade
de atuar como co-criador e me aprofundei bastante no universo de UX que
despontava no Brasil neste período.
FREELANCING — 2006 - 2012
Lead Designer: Desde meu primeiro contato com Design tenho mantido
a rotina de colaborar em projetos freelance, seja para Design Gráfico com
Branding, impressos e social media ou como UX/UI Designer.
NUOVA — 2008 - 2010
Web Designer: Na Nuova! fui responsável por uma ampla gama de funções,
atuando do planejamento da experiência e jornada (AI/UX) até a criação
de interfaces e peças distintas para sites, portais, intranets e material
corporativo. Sob a supervisão de profissionais cuidadosos, evoluí bastante
e passei a assegurar de que a usabilidade e a consistência determinassem
todos os meus projetos.
CRICKET DESIGN — 2006 - 2008
Designer Gráfico: Chegando em São Paulo em 2006 trabalhei em uma
agência digital (hoje MediaMonks) com tudo que se produzia no momento.

Na Cricket criei anúncios animados, hotsites publicitários, sites e portais,
jogos, produtos interativos (CD-Roms) e Branding.
FOLHA DE LONDRINA — 2004 - 2005
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Designer Gráfico: Em minha primeira experiência profissional
minhas tarefas consistiam no estudo da produção de portais de notícias
e na produção da primeira versão do portal do jornal, maior publicação
do estado do Paraná.
No cotidiano do trabalho eu também era responsável por criar banners,
anúncios de campanhas e projetos especiais em colaboração ao Depto
de Criação do jornal impresso.

