design &
ilustração
Designer gráfico e ilustradora, publicitária de formação, com grande experiência no mercado editorial.
Colaborei em publicações de diversos segmentos como turismo, luxo, culinária, infantil, cinema, esportes,
quadrinhos, política, entre outros. Tenho familiaridade com todo o processo gráfico, desde a definição de
pauta até a finalização e fechamento de arquivos para impressão.
Minha formação publicitária me permite somar arte e estratégia, buscando soluções em comunicação e
desenvolvimento de produto. Sou uma profissional ágil, versátil e sempre atual, admiradora de tudo que
é original, inusitado e de bom gosto. Busco referências em diferentes expressões artísticas, adoro música,
cinema, cultura geek e contato com diferentes pessoas durante viagens, uma das minhas paixões.
Área de Interesse: Design gráfico e ilustração para as áreas editorial e publicitária.

C o n h ec i m e n t o s

Design
Gráfico

Layout
para web

Identidade
Visual

Tratamento
de Imagem

Revistas, livros,
catálogos, embalagens

Redes sociais, sites,
newsletter, lojas online

Criação de logotipo
e manual da marca

Retoques, fusões,
recortes e outros

S o f t wa r e s

Ilustração
e Pintura
Digital

Experiência

Photoshop

avançado

Indesign

avançado

Illustrator

avançado

Wordpress

básico

Idiomas
Inglês avançado • Espanhol básico • Alemão básico

2016 - Atual
Diagramação, edição de imagens e projeto gráfico das
revistas Viajar pelo Mundo e Momento Diabates para a
editora Rac Mídia. Comunição impressa e online para o
evento Bazar Ógente.
2013
Editora Quinto Elemento
Líder da equipe de arte. Design de álbuns de figurinhas de
grandes marcas licenciadas. Design das revistas Viajar pelo
Mundo, Vida saudável e Diabetes e Monange.

Formação & Cursos
Superior em Criação e Produção Publicitária
Interamérica - Anhembi Morumbi | São Paulo • SP
Ensino Médio Técnico em Publicidade
Colégio Brasília | São Bernardo do Campo • SP
Pintura Digital
Escola Meliés | São Paulo • SP
Pintura e Ilustração
Quanta Academia de Artes | São Paulo • SP
Básico em Animação Japonesa
Estúdio Doga Kobo (Japão) | São Paulo • SP
Dreamweaver
After Web | São Paulo • SP

(11) 97027.4273
falecom@rosy.com.br

2012
Estúdio Alcachofra
Direção de arte para o Planeta Sustentável, plataforma da
Editora Abril. Criação e produção de anúncios, materiais
gráficos e comunicação para mídias sociais.
2007
Emporium de Ideias
Líder da equipe de arte. Direção de arte para revistas dos
segmentos infantil, luxo, culinária, custom publishing, entre
outros; álbuns de figurinhas, anúncios, PDV e tratamento
de imagem. Entre os títulos e clientes atendidos estão
a revista da Palmirinha, revista Hilton Moments, revista
Risqué e catálogos Natura para a América Latina.

Portfolio
www.rosy.com.br

