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Mestre em Design e Desenvolvedor Web
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
Mais de 10 anos de experiência desenvolvidos nas áreas de Marketing e Desenvolvimento, atuando mais notadamente na criação e
programação de sites, portais e sistemas de gerenciamento de conteúdo, em empresas como AltoQi, Obiz e Clamed.
Vivência no desenvolvimento de projetos de design gráfico e web design, bem como de materiais impressos e soluções digitais para
as áreas comercial e de marketing, com experiência na função de desenvolvedor web e na gestão automatizada de sistemas.
Mestrado concluído em Design, sólidos conhecimentos em desenvolvimento web e marketing digital, com inglês e espanhol
técnicos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Clamed Farmácias

6/2013 - 2/2017

Webmaster
Participação na implementação de propostas, atuando na investigação e análise do código fonte das páginas de mais de 10 mil
produtos, além de realizar pesquisa de viabilidade e ajustes de diversas ferramentas para alavancar as vendas na internet,
conquistando aumento de 200% no faturamento, nos dois primeiros anos de atuação, e de mais 200%, no terceiro e quarto anos,
apesar das limitações de divulgação do segmento de farmácia. Controle das atividades realizadas pela equipe de design,
assegurando o alcance das metas, responsável por acompanhar e responder aos clientes nas redes sociais, ampliando o atendimento
e melhorando a reputação da empresa. Atuação na elaboração de web design, e-mail marketing e textos de social media, além de
gerenciamento de analytics, SEO, user experience e user interface, responsável pela criação, desenvolvimento e análise de
campanhas comerciais e de marketing. Tratamento de conteúdos de imagem e texto para a venda de produtos farmacêuticos, de
higiene e beleza em e-commerce, atuando no acompanhamento e na análise de resultados de ações em canais de vendas digitais,
como AdWords, comparadores de preços, sistemas de busca e vitrines inteligentes.

Obiz Tecnologia da Informação

8/2011 - 5/2013

Webdesigner Pleno
Participação, como webdesigner, em projetos de desenvolvimento ágil com SCRUM, utilizando ferramentas de Backlog, Sprint
Backlog e Burndown Chart, possibilitando a realização dos trabalhos em 2 ou mais profissionais por equipe, de acordo com a
necessidade diária. Atuação em equipes, desde o planejamento, passando por daily meeting, revisão e retrospectiva da Sprint,
permitindo a contribuição de todos para o crescimento da empresa, por meio de sugestões, ideias ou mini palestras, buscando
compartilhar o conhecimento adquirido em pesquisas ou projetos. Realização de atividades atuando como design de interface frontend/back-end sob plataformas open source, como Drupal, Joomla, Wordpress e Magento, utilizando tecnologias HTML(5), CSS(3) e
JavaScript, com os frameworks jQuery, Bootstrap e SASS, executando versionamento de arquivos através de SVN e GIT,
interconectado ao Bitbucket.

D ual System

5/2011 - 7/2011

Designer
Elaboração de layout de website sobre plataforma e-commerce pré-definida, atuando na modelagem, texturização, iluminação e
renderização de peças plásticas em 3D, bem como na criação e envio de e-mail marketing, responsável pela personalização e
publicação de conteúdo em redes sociais e no canal da empresa no YouTube.

4/2011 - 5/2011
Estagiário(a) Design
Elaboração de layout de website sobre plataforma e-commerce pré-definida, atuando na modelagem, texturização, iluminação e
renderização de peças plásticas em 3D, bem como na criação e envio de e-mail marketing, responsável pela personalização e
publicação de conteúdo em redes sociais e no canal da empresa no YouTube.

A ltoQi - Software para Engenharia

1/2010 - 3/2011

Designer
Participação na elaboração de diversos materiais gráficos, impressos e digitais, para divulgação de produtos e serviços da empresa,
responsável pela criação de websites, e-mails marketing, animações e hotsites em Flash, além de blogs, em Wordpress (CMS),
incluindo personalização de temas, com a utilização de plugins open source. Participação no desenvolvimento de novo software,
liberando uma versão beta mensalmente a um grupo de clientes, possibilitando o alcance da meta de vendas antes do previsto, com
alto índice de satisfação.

4/2009 - 12/2009
Webdesigner
Atuação como webdesigner, responsável pela elaboração de materiais gráficos para divulgação de produtos e serviços, bem como
pela criação de websites, e-mails marketing, animações, hotsites em Flash e blogs em Wordpress.

QiSat - O Canal de e-Learning da Engenharia

3/2007 - 3/2009

Webdesigner
Desenvolvimento de peças publicitárias em mídias impressas e digitais, responsável por gerar conteúdo multimídia para e-Learning,
utilizando a ferramenta Adobe Flash.

Photo Peruzzo

12/2004 - 2/2007

Impressor(a) Fotográfico(a)
Responsável pela impressão fotográfica, em laboratório convencional e digital, utilizando Minilab Fujifilm, atuando também na
execução de tratamento de imagens digitais e digitalizadas, em restaurações de imagens antigas e na montagem de templates.

12/2001 - 4/2005
Auxiliar de Laboratório
Auxílio na realização dos processos de revelação de fotografias coloridas, em Minilab, responsável pelo controle de qualidade das
fotografias reveladas, analisando cor, contraste e qualidade do material.

FORMAÇÃO
SENAC Centro Universitário SENAC
Pós-graduação - Design Instrucional - Em andamento

6/2018

UNIVILLE Universidade da Região de Joinville
Mestrado - Mestrado Profissional em Design - Concluído

3/2016

UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina
Superior - Design - Concluído
12/2012

IDIOMAS
Inglês: Técnico - Espanhol: Técnico

CURSOS COMPLEMENTARES
HTML5 - Homologado pelo W3C - Microsoft Virtual Academy
Facebook Marketing - Jimmy
Avaliação de Interfaces - Faber Ludens
Programador Java Web - Geração TEC - SDS/FAPESC
Desenvolvendo Aplicativos para Web com PHP + MySQL - SENAC TI
Webdesign Studio Macromedia MX 2004 - SENAC TI

2014
2013
2011
2011
2006
2004

