RODRIGO S. RODRIGUES | UX/UI DESIGNER SÊNIOR
www.rodrigo.in
myself@rodrigo.in

+55 11 993 079 007

Formado em Design pelo Centro Universitário Senac, venho trabalhando em agências e produtoras digitais desde o começo dos
anos 2000, com foco em criação, pesquisa, prototipação e na gerência e coordenação dos times de criação. Tenho me dedicado
a sempre expandir e melhorar meu conhecimento sobre a área e também na gestão de equipes e pessoas.
Vejo o design não só como profissão, mas também um hobby, e tento tirar o máximo possível de cada trabalho que participo.
Com a curiosidade aliada à pesquisa, tento me manter sempre atento a tudo o que está acontecendo e também em novas
maneiras de aplicar nos projetos que participo. Desta forma mantenho meu portfolio pessoal constantemente atualizado, no
qual compartilho meus últimos e melhores trabalhos.

FORMAÇÃO E PRÊMIOS
GRADUADO (2009) EM DESIGN PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
com o projeto de conclusão de curso: “Conceito de Dispositivo Móvel para Deficientes Visuais“.
2º colocado na categoria Web Design | Olimpíada do Conhecimento - SENAI-SP
Cannes Shortlist Entry com o projeto digital: “Feed a Child Feed a Dream“
Portfolio publicado no livro: “Agências Interativas & Criativos do Brasil” 2011 - Editora Arteccom

DADOS PESSOAIS

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Brasileiro | Casado

UI/UX DESIGN LEADER

Nascido em 26.10.1982

Digifair365 - São Paulo, SP - Startup | 01/2018

Natural de Santo André - SP

Líder do time de interface e experiência do usuário, responsável por desenvolver, gerenciar e

04649-020

engajar a equipe, além de estruturar todo fluxo de desenvolvimento e evolução constantemente

+55 11 993 079 007

(organização de squads e design sprints, jornada do usuário, etc) da aplicação desenvolvida para o
mercado têxtil.

SOFTWARES

UI LEADER CREATIVE

Axure RP Pro, Sketch, Zeplin,

FS - São Paulo, SP - Tecnologia | 05/2016 - 01/2018

Invision, After Effects, Premiere,

Designer líder da equipe de UI, gerenciamento compartilhado do time de UX (8 profissionais).

Adobe XD, Illustrator, InDesign,

Responsável pela criação, desenvolvimento, evolução constante e implementação de um design

Photoshop, Figma, Pixelmator,

systems utilizado nos apps e outras experiências de SVA criadas para as maiores operadoras de

entre outros.

telefonia móvel das Américas.

IDIOMAS
Inglês avançado.

DIRETOR DE ARTE SÊNIOR
Urban Summer - São Paulo, SP - Agência Digital | 08/2015 - 05/2016
Diretor de Arte e coordenador, responsável pela criação e prototipagem de interfaces digitais,
apps e outros para clientes como Santander, Hasbro, entre outros.
DIRETOR DE ARTE/CRIAÇÃO
Pixel4 - São Paulo, SP - Produtora Digital | 09/2012 - 07/2015
Head of Art e coordenador de equipe para a criação de interfaces digitais, campanhas digitais,
apps e outros para clientes como Faber-Castell, Jafra Cosméticos, Prefeitura de São Paulo entre
outros.
DIRETOR DE ARTE SÊNIOR
Think4 - São Paulo, SP - Agência de Design Digital | 06/2011 - 09/2012
Direção de arte e coordenação de equipe para a criação de interfaces digitais, apps para iOs e
Android e outros para clientes como Nike, Richuelo, Umbro, entre outros.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
DIRETOR DE ARTE
Jazz Digital - São Caetano do Sul, SP - Produtora Digital | 01/2010 - 06/2011
Direção de arte, responsável pela criação de websites, banners, apps para iPhone e iPad para
clientes como Bauducco, Troller, Volkswagen, Leader, entre outros.
DIRETOR DE ARTE
Wunderman - São Paulo, SP - Agência de Publicidade | 07/2009 - 12/2009
Coordenação da equipe de motion, responsável pela animação de banners publicitários. Direção
de arte para criação de banners, sites, interfaces, animações e apps.
DIRETOR DE ARTE
Vianews - São Paulo, SP - Agência de Comunicação | 08/2008 - 07/2009
Direção de arte para projetos on e off-line. Diagramação e produção das listas telefônicas
Publicar, com unidades publicadas em todas as regiões do Brasil.
DIRETOR DE ARTE
Conectt - São Paulo, SP - Tecnologia | 02/2008 - 06/2009
Direção de arte em projetos on-line criados na plataforma Sharepoint da Microsoft. Atualizações
periódicas dos portais AES Eletropaulo.
ASSISTENTE DE ARTE
Trust Filmes - São Paulo, SP - Tecnologia | 02/2006 - 02/2008
Auxílio na criação em projetos on e off-line criados para a Chevrolet. Desenvolvimento de
comunicação de auxílio de vendas para as concessionárias da marca.
ASSISTENTE DE ARTE - ESTÁGIO
Hospital das Clínicas da FMUSP - São Paulo, SP - Saúde | 07/2003 - 01/2006
Auxilio na criação de projetos editoriais e comunicação institucional, criação e produção em
projetos de comunicação institucional, editorial e identidade visual para publicações, cursos,
eventos e programas especiais em mídia impressa e eletrônica.
ASSISTENTE DE ARTE - ESTÁGIO
Upload Informática - São Paulo, SP - Tecnologia | 03/2001 - 12/2002
Suporte ao diretor de arte em trabalhos utilizando Photoshop 5.5, Flash 5, Dreamweaver 3,
QuarkXpress. Suporte para usuários do Windows e rede do Windows. Montagem e manutenção
de microcomputadores.

