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DIRETOR DE CRIAÇÃO

Brasileiro, 31 anos (24/05/88), Casado
Estrada do Copiuva, 1140 - Bloco 2  / Apê 123 
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Bruno tem 13 anos de experiência na área de comunicação, marketing, 
criação, produção gráfi ca, publicidade e design gráfi co.
É Design Gráfi co e Engenheiro, Especialista em Criação Publicitária, 
Pós-Graduado em Planejamento de Mídia e MBA em Marketing.
Já atuou em diversas agências de publicidade e propaganda, 
comandou time de designers e criação, trabalhou no marketing 
interno de empresas multinacionais e também em gráfi cas de grande 
e pequeno porte.

1º Graduação
Design Gráfi co, UNIP (Alphaville) 
(dezembro/2007) - concluída.

2º Graduação
Engenharia de Produção, UNINOVE
(dezembro/2019) - cursando

1º Pós Graduação em Criação Publicitária, Anhembi Morumbi 
(agosto/2009) - concluída.

2º Pós-Graduação em Planejamento e Prod. de Mídia Impressa, 
SENAI - Theobaldo de Nigris 
(novembro/2012) -  concluída.

MBA em Marketing - Uninove
(dezembro/2019) - cursando.

Extensão Internacional Universitária em Marketing de 
Marcas e Negócios, Universidade Andrés Bello - Santiago Chile 
(dezembro/2008) - concluída.

Produto, Marca e Serviços (FGV - Fundação Getulio Vargas)
Comunicação midiática e transpromo (Centro Paula Souza  - ETEC)
Desenhista de embalagens e produtos (SENAI - Theobaldo de Nigris) 
Pré - impressão e Fechamento de Arquivo (DIGITEC ABTG)
Desenhista de Web (SENAI - Leopoldina)
Fechamento de Arquivo (DRC - Computação Gráfi ca Especializada)
Formação Vídeo Designer (SENAC - Consolação) 
Produção Gráfi ca (Fundação Bradesco - Osasco)
Montagem e Manutenção de Microcomputador (Senai - Osasco) 
Editoração Eletrônica (Data Byte)

Criatividade
Designer gráfi co
Negociação
Criação publicitária
Websites
Redação
Fotografi a
Edicão de Vídeo
CRM
Produção Gráfi ca
Fechamento de Arquivo
Marketing
Design UX / UI

Word

Excel

Power Point

Premiere

After Eff ects

Audition

Sketchup

3d Max

Photoshop

Illustrator

InDesign

Corel Draw

DreamWever

Flash

Html

Wordpress

Wix
2015 -
2014 -
2014 -
2011 -
2010 -
2009 -
2008 -
2005 -
2004 - 
2003 -

Inglês - Intermediário, aulas particulares - cursando

Comédia stand up (Gosto de 
fazer as pessoas sorrirem)
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Design gráfi co

Web design

Vídeo

3d

Futebol e brincar com a minha fi lha   

Clique aqui 
se quiser sorrir

https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511975406617&text=Ol%C3%A1,%20Bruno,%20gostei%20muito%20do%20seu%20perfil,%20podemos%20agendar%20uma%20entrevista?
mailto: bruno.rick1988@gmail.com
https://bruno-rick1.wixsite.com/brunodesign
https://www.obrunoferreira.com/


EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Agência Trocadilho Design

Nimage Group

Plural Ind. Gráfica

AlphaGraphics

De Visu Comunicação

Universidade Estácio de Sá

Fundação Bradesco

Etec - Centro Paula Souza

Desde março de 2019

janeiro à abril de 2019

janeiro 2012 à janeiro de 2019

Agosto 2010 à janeiro de 2012

Agosto 2011 à agosto de 2012

janeiro de 2015 à dezembro de 2017

janeiro de 2015 à dezembro de 2017

janeiro de 2015 à dezembro de 2017

Diretor de Criação

Gerente de Criação

Coordenador de Design

Coordenador de Arte

Diretor de Arte

Docente universitário de 
Design, Criação e Marketing

Docente de Direção de Arte

Docente de Marketing

• Direção da equipe de criação e design.
• Acompanhamento das artes desenvolvidas pelo time de criação e design.
• Responsável por toda comunicação interna e externa da empresa, bem como 
comunicação dos treinamentos e workshops.
• Relacionamento com fornecedores e produtores.
• Apresentação de Propostas e defesa junto ao atendimento em reuniões 
internas ou externas.
• Habilidade na negociação entre os gestores, clientes e equipe.
• Desenvolvimento e direção de peças: design gráfico, audiovisual e multimídia.
• Geração de Propostas visuais ou novas idéias.
• Criação de Identidades visuais, conceitos criativos, layout, realização de 
Briefing,  formatação de apresentações, materiais interativos 
• Design de Interface do Usuário (Mobile) Design UI
• Design de Experiência do Usuário (Mobile) Design UX
• Projetos e Desenvolvimentos de Engenharia de produtos com foco em cada 
segmento de mercado, criação de produtos em 3D
• Negociação de custos e orçamentos com fornecedores.
• Atividades de redução de lead-time, com foco na redução de custos e melhoria 
da qualidade.
• Especialista em Design de Produtos, Inovações tecnológicas e Criação 
Publicitária.

• Coordenação e direção da equipe de criação e design
• Acompanhamento das artes desenvolvidas pelo time de criação e design.
• Responsável pelo desdobramento dos conceitos visuais estabelecidos, para 
peças do ponto de vendas. Participação de reuniões de brainstorm para o 
desenvolvimento de conceitos de campanhas e ações táticas. 
• Criação e produção de animações para o meio digital e impresso. Definição 
da aparência e formato de páginas de jornais, revistas, livros e relatórios (cores, 
formatos, tamanhos e tipos de letras e de papel). 
• Criação visual de sites, blogs, banners para a internet e aplicativos. 
• Criação de apresentações (ppt) para consolidação de projetos e concorrências. 
Experiência na construção de materiais para o PDV (papelaria, displays e 
mobiliários). 
• Layout de comunicação visual para eventos.

•Desenvolvimento de Produto, Criação e Marketing.
•Setor de Marketing e Negócios - (negociação com fornecedores, compras, 
cotação, análise de preços, análise de campanhas de marketing, mailing, 
fidelização dos cliente e marketing direto)
•Setor de P&D - Projetos e Desenvolvimentos de Engenharia de produtos com 
foco em cada segmento de mercado, criação de produtos em 3D.
•Setor de Multimídia - Layouts de sites e hotsites, identidade visual, campanhas 
de publicidade, 
anúncios diversos, e-mail marketing, apresentações slides, fotografia, edição de 
vídeo e etc.
•Setor de Arte Final/Criação e Design para produtos customizados.
•Setor de Preparação e Finalização de Arquivos para Impressão: Offset Rotativa 
e Impressão Digital - Terceiros (Offset Plana, Serigrafia, Flexo)
•Setor Gerenciamento de Cores: ISOcoated, Fogra 39, Ugra e ICC interno.
•Definição de informações técnicas para a produção, 
•Atendimento ao Cliente / suporte a área comercial, a fim de resolver problemas 
técnicos relativos à produção e seus processos.
•Atividades de redução de lead-time, com foco na redução de custos e melhoria 
da qualidade.
•Desenho técnico sobre os produtos, dispositivos, ferramentas de controle.
•Especialista em Planejamento de mídia impressa.
•Especialista em Design de Produtos e Inovações tecnológicas.

Coordenava equipe de arte e criação, na área de desenvolvimento e impressão 
de materiais gráficos, toda a rotina de arte final e fechamento de arquivo, 
somando a parte de criação de materiais diversos de comunicação, tais como 
folders, catálogos, layouts de sites e hotsites, identidade visual, campanhas de 
Publicidade, anúncios diversos, e-mail marketing, apresentações slides e etc.

Atuando com criação de campanhas e eventos, fotografia, conceitos para 
criação, tratamento de imagens, montagens de mock up, peças gráficas, 
fechamento de arquivos, layouts para apresentação, redesenho de marca e 
identidade visual

Docente do curso de graduação em Designer gráfico.
Tópicos abordados: Design / Softwares de Computação Gráfica / Técnicas de 
Criação / Teoria das cores / Propaganda e Marketing / Briefing / Planejamento de 
Campanha / Fluxograma de Agência de Publicidade / Público alvo / Brainstorm / 
Veículos de Comunicação/ Análise de Campanhas / Mídias e etc.

Docente do curso de Direção de Arte e Edição e Projeto Gráfico. 
Tópicos abordados: Técnicas de Criação / Briefing / Planejamento de Campanha 
/ Fluxograma de Agência de Publicidade / Público alvo / Brainstorm / Veículos de 
Comunicação/ Análise de Campanhas / Mídias e etc.

Docente do curso de Comunicação Visual na Disciplina de Marketing e 
Criação Publicitária. Tópicos abordados: Propaganda e Marketing / Briefing / 
Planejamento de Campanha / Fluxograma de Agência de Publicidade / Público 
alvo / Técnicas de Criação / Brainstorm / Veículos de Comunicação/ Análise de 
Campanhas / Mídias e etc. Docente do curso de Eventos na ETEC de Artes na 
Disciplina de Marketing em Eventos

Desbloqueio Criativo      (Estácio / Fatec / Etec / Senai)
Designer e Criatividade  (Estácio)

clique aqui 
para assistir

DOCÊNCIA E PALESTRA

PALESTRANTE

https://www.youtube.com/watch?v=EjKpi382hj0&t=3s
https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/detail/treasury/position:636725824/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAAAaTFy4B0DrnM49WmvTVDAyBT8tu02K3EkM%2C1512130969761)&section=position%3A636725824&treasuryCount=9
https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/detail/treasury/position:633847992/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAAAaTFy4B0DrnM49WmvTVDAyBT8tu02K3EkM%2C1515784326731)&section=position%3A633847992&treasuryCount=4
https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/detail/treasury/position:539455725/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAAAaTFy4B0DrnM49WmvTVDAyBT8tu02K3EkM%2C1512131035471)&section=position%3A539455725&treasuryCount=4
https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/detail/treasury/position:1465613622/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAAAaTFy4B0DrnM49WmvTVDAyBT8tu02K3EkM%2C1558754955744)&section=position%3A1465613622&treasuryCount=1
https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/detail/treasury/position:1445492406/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAAAaTFy4B0DrnM49WmvTVDAyBT8tu02K3EkM%2C1554233713633)&section=position%3A1445492406&treasuryCount=5
https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/detail/treasury/position:273448979/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAAAaTFy4B0DrnM49WmvTVDAyBT8tu02K3EkM%2C1551382953822)&section=position%3A273448979&treasuryCount=7
https://www.linkedin.com/in/bruno-henrique-ferreira-926b3430/detail/treasury/position:173469352/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAAAaTFy4B0DrnM49WmvTVDAyBT8tu02K3EkM%2C1512129969844)&section=position%3A173469352&treasuryCount=1

