
QUEM SOU EU

Sou um designer generalista com mais de 13 anos de 

experiência, trabalhando com agências, estúdios, startups, 

fintechs, pequenas e grandes corporações. Durante este  

tempo contribuí para dar vida a produtos relevantes e 

inovadores, trabalhando sempre para atingir os objetivos 

dos negócios e colaborando em processos de otimização 

contínua, educacional e interativa de design. 

 

EXPERIÊNCIAS

BANCO BARI
SENIOR PRODUCT DESIGNER
MAI 2019 — PRESENTE, CURITIBA-PR

Fui contratado para o desenvolvimento de um produto de educação financeira 
que, infelizmente, entrou em standby com o início da pandemia. Após essa parada 
temporária no projeto, passei a contribuir de forma mais efetiva com maneiras de 
instituir uma cultura de design na empresa, através da adoção de metodologias de 
design centrado no usuário e práticas de pesquisas e testes com usuários. Além 
dessas atribuições, também atuei: 

• Modernizando e digitalizando o processo de tomada de crédito, através do 
desenvolvimento de um portal para o gerenciamento das simulações, propostas, 
parceiros e materiais de marketing (B2B). 

• Elaboração de formas de gerenciamento do time de design e o aprimoramento dos 
objetivos do time alinhados aos OKRs da empresa. 

• Concepção de formas de gerenciamento, organização e arquivamento de 
pesquisas e testes com usuários.

FREELANCER
DESIGNER + FRONTEND DEVELOPER
ABRIL 2007 — PRESENTE

Ao longo de mais de 13 anos atuando como freelancer eu atendi diversos tipos de 
clientes com as mais diversas necessidades de design. Neste tempo, tenho produzido 
soluções digitais, sendo aplicativos, sites, LPs, etc. e também em materiais de 
branding e marketing como logotipos e materiais impressos.

KOMM DESIGN STRATEGY
LEAD UI/UX DESIGNER
JAN 2011  — MAI 2014, CURITIBA-PR

• Liderei diversos projetos de UI/UX para Whirlpool, entre eles a conceituação e 



implementação de uma rede social para colaboradores e fornecedores que ajudava 
a monitorar e instruir a exposição dos produtos nos pontos de vendas e, também, 
diminuir o turn over entre os vendedores. 

• Liderei o time de UI/UX e desenvolvimento para a WayBeer Cervejaria e integrei o 
time de branding da marca. 

• Participei liderando implantação do departamento digital na empresa, que com o 
seu crescimento tornou-se uma empresa a parte da Komm de Design. 

• Atuei como gerente de projetos, realizando orçamentos, direção de arte, criação. 

• Produzi inúmeros aplicativos para iOS e Android.

LUMEN DESIGN
GRAPHIC + INTERACTION DESIGNER
DEZ 2009 — JAN 2011, CURITIBA, PR

• Design de embalagens para os setores de perfumaria e eletrônicos. 

• Acompanhamento e aprovação de materiais para impressão 
.

• Início de trabalhos com UI/UX e outros materiais para web em HTML/CSS.

QUALITÁ DESIGN
GRAPHIC DESIGNER
NOV 2008 — DEZ 2009, CURITIBA, PR

• Fui admitido como designer júnior uma semana após o início do estágio. 

• Trabalhei com design editorial e outros materiais promocionais.

EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR
BACHARELADO EM DESIGN, TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO
DEZ 2006 — DEZ 2011, CURITIBA, PR

Curso com ênfase em uma formação abrangente, envolvendo não apenas o 
instrumental técnico, mas também a reflexão crítica sobre o design em um contexto 
sociocultural e econômico.

CURSOS RECENTES

UX RESEARCH - METHODS AND BEST PRACTICES 
MAI 2020 — SET 2020, REMOTO - INTERACTION DESIGN FOUNDATION (IDF).

• O que é e por que fazer pesquisas com usuários. 

• Como encaixar as pesquisas com usuários no processo de design e como  
planejá-las de forma válida e eticamente correta. 

• Como executar um teste de usabilidade, conduzir uma entrevista com o usuário, 



realizar uma investigação contextual e fazer observações com usuários. 

• Como lidar com os resultados da pesquisa, aplicar a análise qualitativa e comunicar 
efetivamente os resultados.

UX MANAGEMENT: STRATEGY AND TACTICS  
JUL 2020 — NOV 2020, REMOTO - IDF.

• Melhores práticas de como contratar, posicionar e capacitar de maneira eficaz uma 
equipe de UX.  

• Melhores práticas para gerenciar e oferecer suporte a uma equipe de UX. 

• O que fazer para aumentar a presença do UX em toda a organização e por que é 
importante educar a diretoria e, se possível envolvê-la nas decisões de UX.

THE BRAIN AND TECHNOLOGY: BRAIN SCIENCE IN INTERFACE DESIGN  
SET 2020 — DEZ 2020, REMOTO - IDF.

 
• Construir softwares de uso intuitivo, aplicando o conhecimento de como o cérebro 

processa as informações. 

• Criar designs com o nível certo de feedback para que as pessoas tenham uma 
sensação de controle ao usá-los, aumentando assim sua satisfação 
 

• Projetar interfaces que reduzam o uso da memória humana e assim, aumentar 
taxas de sucesso e engajamento.

EXPERTISES

• Experiência com todas as fases de desenvolvimento de um produto - conceito, 
wireframes, iterações de design, desenvolvimento e QA; 

• Desenvolvimento de protótipos de baixa e alta fidelidade.
• Metodologias e processos de design centrado no usuário e HCI.
• Práticas e técnicas de User Research.
• Domínio de metodologias ágeis de desenvolvimento.
• Desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de design.
• Advogar em favor de uma cultura de design, conduzindo as organizações a 

compreenderem as necessidades, desafios e problemas dos usuários.
• Pacote Adobe – Adobe XD, Photoshop, Illustrator, InDesign.
• Softwares de design – Sketch, Figma, Invision, Principle, etc.
• HTML/CSS


