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Experiência profissional:

Desde junho de 2017

Editora Globo e Infoglobo
Gerente de Criação
De março de 2015 a junho de 2017

Gerente de criação com experiência em comunicação, ux design e conteúdo para marcas. Há 9 anos lidera 
equipes criativas e multidisciplinares: designers, programadores, jornalistas e profissionais de marketing. 
Fora do trabalho, dedica seu tempo às suas paixões: fotografia e família. 

Responsável pelas equipes de Criação Online, Conteúdo e UX Design

Criação de todo material de venda online, campanhas de lançamentos de produtos e peças 
de marketing digital.

Gestão da área de conteúdo, blog Fast Life, comunicação com o cliente e vídeos de 
divulgação e dicas de produtos.

Criação dos layouts para os sites e aplicativos, ux design e arquitetura de informação.

Gestão das equipes de criação, localizadas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Criação de campanhas de marketing das empresas e das 17 marcas de mídia impressa do 
Grupo Globo, como Vogue, Marie Claire, O Globo, Época, Autoesporte e outros.

Criação de materiais online e offline para novos projetos, campanhas de assinaturas e 
pontos de venda.

Gestão da equipe de arquitetura de informação e layout de sites e aplicativos das 17 
publicações.

Gerente de Interfaces Digitais
De fevereiro de 2014 a março de 2015

Gestão da equipe de arquitetura de informação e layout de sites e aplicativos das 15 
revistas da Editora Globo.

Passou a compor o grupo responsável por idealizar e viabilizar novos produtos digitais.



Coordenador de Interfaces Digitais
De julho de 2010 a fevereiro de 2014

Gestão da equipe de arquitetura de informação e layout de sites e aplicativos das 15 
revistas da Editora Globo.

Criação de campanhas de divulgação de novos projetos digitais.

Web Designer
De setembro de 2003 a julho de 2010

Bacharel em Design Gráfico
Faculdades Metropolitanas Unidas - 2004

Master em Jornalismo Digital
Universidade de Navarra - 2009

Psychology of Interaction Design
Interaction Design Foundation (IDF) - 2014

APG Middle - Programa de Gestão Avancada
AMANA-KEY - 2011

Criação e Direção de Arte Avançado
ESPM - 2011

General English

Interactive
Media Awards

3x 1x 1x
Pixel
Awards

XII Prêmio
Anatec

LAL Language Centres (África do Sul) - 2007

Criação de layouts para sites das publicações e materiais de divulgação de novos 
projetos digitais.

Criação de campanhas de marketing e hotsites de assinaturas das revistas.

Educação e cursos:

Prêmios:

2011, 2012, 2013 People's Champ - 2011 Categoria Ouro - 2016


