
_POR ONDE ANDEI

OTÁVIO REIS
design_branding_marketing

AHLMA.CC
DESIGNER I

Desenvolvimento da identidade visual 
de novas campanhas para o e-commerce;

Criação de banners para o site 
e redes sociais;

Tratamento de imagens para campanha 
e still de produtos;

Produção de stories com conteúdo mais
comercial para o Instagram da marca;

Criação de e-mail marketing com 
aplicação de UTM para análises 
métricas em campanhas do Analytics.

NOV

MAI

PAPEL CRAFT
DESIGNER DIGITAL

Criação de peças estáticas e animadas
com conteúdo para redes sociais;

Tratamento de imagens para campanha 
e still de produtos;

Edição de vídeos e animações para
exibição nas lojas físicas da marca;

Elaboração de e-mail marketing, news,
banners, hotsite e ads (do conceito,
foto, texto à finalização);

Acompanhamento dos resultados,
concepção e controle de qualidade
das imagens publicadas pela marca.

_

DEZ ETC SOLUÇÕES
MARKETING E DESIGN

Realização do reposicionamento
da marca (rebranding);

 Elaboração de novas estratégias 
de Inbound Marketing;

 Produção de eventos corporativos 
voltados para o público de RH;

 Aplicação de estratégias em marketing
digital;

Seleção de pautas para produção de
conteúdo direcionado ao blog e e-mail
marketing;

Busca de parceria com empresas, 
sindicatos e associações.

PROSEEK - ESCOLA DE NEGÓCIOS
E FINANÇAS
DESIGNER

Criação de peças estáticas e animadas
para redes sociais;

Desenvolvimento do branding para as 
escolas, programas de ensino
e submarcas;

Redesign de interface para plataforma
de ensino (LMS), baseado no mapeamento
de jornada e experiência do usuário;

Direção de arte para motion graphics
e material estático a prestadores
de serviços da empresa;

Planejamento, produção e criação de 
material gráfico para todos os eventos
de inbound, outbound e endomarketing.

DESIGN UP LIVING
ESTAGIÁRIO >>> DESIGNER SÊNIOR

Pesquisa de novas tendências
em decoração, presentes e papelaria;

Gestão da criação:
coordenação de todo o processo
criativo dos designers;

Otimização da fabricação das peças
junto a equipe de produção;  

Visita a PDVs acompanhado do VM 
da marca para discussão da exposição 
dos produtos.
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MAI
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EWC WATCHES
ASSISTENTE DE MARKETING

Criação de novas estratégias de
venda no setor relojoeiro;

Planejamento de parcerias que
agreguem valor a marca;

Pesquisa de novas tendências
e aplicação ao conceito da marca;

Produção de conteúdo das redes sociais
buscando engajamento com o público;

Suporte ao CS visando o feedback
positivo do cliente final;

Auxílio na produção de eventos,
feiras e ativações;
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MAI



Curso com foco no uso de ferramentas
e estratégias relevantes do marketing
digital para alcance de melhores resultados
na captação e retenção de clientes. 

Curso intensivo de inglês com duração
de 6 meses. Conclusão do nível avançado.

_APRENDIZADO _COISAS QUE EU SEI
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ALUNI-PROJETO ÁREA51_RJ
MARKETING DIGITAL

KAPLAN_SYDNEY-AUSTRÁLIA
GENERAL ENGLISH [ADVANCED]

Curso de Gestão de Marcas e Administração
de Marketing.Voltado para aplicação
atualizada de conceitos das marcas, visando
uma captação mais segmentada de clientes.

ESPM_RJ
BRANDING E ADM. DE MARKETING

Formação superior em Desenho Industrial
com ênfase em Programação Visual
e Projeto de Produto.

UNIVERS. DA CIDADE_RJ
DESENHO INDUSTRIAL

_sketchapp 50%

_photoshop 90%

_illustrator 95%

_inDesign 90%

_adobe XD 75% 

_after effects 40%

_premiere 40%

_O BEM QUE PLANTEI

LIVERPOOL FAMILY DAY CARE
TRABALHO VOLUNTÁRIO
Dois fins de semana fazendo a pintura
e ajudando na reforma da creche
Liverpool Family Day Care.

JUL


