GABRIEL AUGUSTO DEZORZI
DADOS PESSOAIS
nascimento: 17/10/1987
cel:. 11 9 8050-3827
e-mail: gabrieldezorzi@gmail.com
portfólio online: www.gabrieldezorzi.com.br

IDIOMAS
Português

Nativo

Inglês

Básico

Italiano

Intermediário

ÁREA DE INTERESSE
BRANDING

DESIGN

WEBDESIGN

Branding: diagnóstico, definição de posicionamento e execução de ações.
Design: desenvolvimento de projetos de IDV, direção de arte para campanhas de comunicação e
eventos, desenvolvimento e acompanhamento de produçao de peças publicitárias.
Webdesign: desenvolvimento de projetos de web, desde de wireframe e layout até o front-end.

FORMAÇÃO
INSTITUTO EUROPEU
DE DESIGN - IED

UNIVERSIDADE SÃO
JUDAS TADEU - USJT

Pós Graduação em
Branding Experiênce

Graduação em Desenho
Industrial (Design)

Cursando

CADRITECH

Adobe After
Effects
Master After

Concluído em 2017

Concluído em 2008

ESPM

Curso de férias
Gestão de
Projetos

Concluído em 2016

CULTURA
INGLESA

Curso de Inglês
Pré-Intermediário
Concluído em
2015

INEXH

Desenvolvimento
e liderança
Concluído em
2011

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
LOURES
Diretor de Arte | 06/2016 - Atual
Conceito e identidade visual para campanhas e

Direção de arte para apresentações de prospects.

eventos;

Desenvolvimento de sites e e-mails marketing;

Direção de arte para apresentações em Power Point;

Motion Graphics para redes sociais, eventos e

Peças publicitarias e de comunicação on e offline;

comunicação interna.

UP! ESSÊNCIA

COMUNIQUE-SE

Designer | 02/2015 - 06/2016

Designer | 08/2011 - 03/2014

Gestão da equipe de comunicação e marketing;

Reformulação da identidade visual das marcas do

Conceito e identidade visual para campanhas e

grupo;

eventos;

Conceito e identidade visual para eventos;

Elaboração de identidade visual para linha de

Layouts para websites institucionais, de “RI” e "Sala

produtos;

de Imprensa";

Embalagem para produtos;

Layouts para comunicação

Diagramação de projetos editoriais;

empresarial digital;

Direção de arte para apresentações em Power Point;

Peças publicitárias on e offline;

Peças publicitarias on e offline.

Finalização de arquivos para impressão na gráfica.

EDITORA ECOAVENTURA

CULTIVARE DESIGN

Designer | 10/2010 - 06/2011

Designer | 07/2004 - 10/2010

Layout de capa das edições;

Desenvolvimento de IDV e manual;

Diagramação do conteúdo publicado na revista;

Direçao de Arte para Campanhas de comunicação;

Tratamento de fotos publicadas na revista;

Peças publicitárias on e offline;

Finalização dos arquivos para a gráfica;

Diagramação de projetos editoriais;

Acompanhamento de produção na gráfica com

Finalização de arquivos para impressão;

aprovação em máquina;

Acompanhamento em gráfica;

Layout de material promocional da revista, tal como

Layouts para websites;

banner, folders e etc;

Font-end (html5 e css3);

Layout para newsletters;

Produção e tratamento de fotos.

Anúncios publicados nas revistas.

Artes para estampa em confecções.

Freelancer | Designer

Como freelancer executei diversos trabalhos nas mesmas áreas exercidas em um cargo de designer em
uma agência, porém com acompanhamento completo sempre do início ao fim do projeto.

