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OBJETIVO
Diretor de Criação // Design gráfico // Design de Embalagem – Nível Sênior
UM POUCO SOBRE MIM
Diretor de criação criativo e especializado em mídias online e off-line com mais de 10 anos de experiência. Busco
minha inspiração em ideias limpas e elegantes que transmitam uma mensagem clara e efetiva. O objetivo é que o
resultado produza um belo impacto visual mesclado a uma mensagem transmitida. Em todos os meus trabalhos,
sempre priorizo a experiência do usuário, incorporando as últimas novidades do mundo do design.
Tenho em minha história com vivência e capacidade para as funções de Diretor de Criação, Design Gráfico e Designer
de Embalagem, sempre trabalhando em equipe com excelência e forte liderança. Eu pude aprender e desenvolver
habilidades estratégicas que me proporcionam crescimento profissional mantendo a capacidade de inovação.
Acredito em grandes propósitos por participar ativamente em projetos conclusos e permaneço sempre disposto a
conduzir novos desafios com o mesmo sucesso.

COMPETÊNCIAS // ESPECIALIDADES
- Produção gráfica - Designer de Embalagens - Direção criativa - Marketing digital - Marca e identidade visual Adobe Photoshop - Adobe Ilustrador - Adobe Indesign - Corel Draw - Dreamweaver - Criação de sites (Html, css e
responsivo) - Pacote Office.

DIFERENCIAL
- Atendimento publicitário com clientes, liderança de equipe, Facilidade em defender JOBS ou campanhas
publicitárias, elaborar e analisar briefing, Apresentações diversas para clientes, criar e acompanhar cronograma de
JOBS, participar de reuniões estratégicas para prospecção de novos JOBS.

VALOR AGREGADO
- Participação no processo criativo de materiais para o PDV.
- Gerenciamento da equipe e rotinas da criação.
- Auxílio no desenvolvimento de peças e desdobramento de conceitos.
- Acompanhamento de reunião com gestores e clientes.
- Revisão de projetos finais e apresentação aos clientes.
- Criação de identidades visuais, peças impressas, layouts para peças em vídeo e online, como: anúncios, flyers,
folders, catálogos, convite, e-mail marketing, storyboard, entre outros produtos.
- Responsável pela estratégia das campanhas, idealização de ações para as mídias sociais, produção de texto e artes.
- Espírito de liderança, criatividade e inovação.
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