
Experiência Profissional:

Empresária e Importadora
Me Faz Bem|  Portugal | Outubro de 2019 até o momento

Por ser apaixonada por café, resolvi importar alguns cafés bulletproofs do Brasil, e agora tenho esse segmento 
como receita alternativa, ou seja, um investimento ainda em construção.

Empresária  e Designer Management
Crisálida Agency |  Portugal | Outubro de 2019 até o momento

Dando seguimento à Crisálida Design, agora atuando em Portugal com serviços mais estreitos e focados em 
resultado, como mentoria, branding e estratégias para empresas.

Designer e Empresária
Crisálida Design | Brasil & Portugal| Outubro de 2007  a Agosto de 2022

Em 2007, no primeiro semestre da faculdade, decidi que eu teria minha própria empresa. Então criei uma marca e 
tive clientes desde o início. Em 2007 não sabia com certeza qual seria o meu segmento no Design, pois estava no 
primeiro semestre da faculdade. Então, fui aprendendo e aplicando o que aprendia, na medida que conquistava 
novos clientes, que mantive juntamente com os outros empregos que tinha na época. Em 2012, escolhi sair da Top 
Agência para investir no meu sonho de ter a Crisálida Design como minha única fonte de renda. Desde então, 
trabalhei com Design Gráfico, com criação de materiais gráficos e produtos para divulgação de marcas. Design de 
interiores, focando em ambientes para eventos em  3D, criação de móveis e decoração de espaços. Web Design, 
com foco em criação de interfaces para sites e jornada de compra do usuário. E recentemente, Marketing Digital 
e Google Ads.  Aprendi muito com todos os clientes que tive, e sei que continuarei nessa estrada, aprendendo cada 
vez mais e oferecendo o melhor que me for possível, para cada cliente da Crisálida Design.Em 2019, ao me mudar 
para Portugal, a Crisálida iniciou um novo processo de evolução, se tornando Crisálida Agency. O rebranding foi 
realizado junto ao IADE, na UC de Branding, e novos propósitos e segmentos foram traçados para a empresa. Em 
agosto de 2022, foi tomada a decisão de fechar a empresa no Brasil, e dar sequência somente a de Portugal.

Designer e Coordenadora de Criação
TOP Agência e Produtora de Eventos | Porto Alegre - Rio Grande do Sul, Brasil |  Setembro de 2010 a Junho de 2012

Criação de materiais, gráficos, PDV’s, ativação em bares, produtos para divulgação de marca, ambientes para 
eventos em 3D, trade marketing e marketing promocional. 
Destaque: Em menos de seis meses, apliquei uma metodologia para o setor de criação e me tornei coordenadora, 
responsável no direcionamento de briefings, gestão de projeto e criação de campanhas para clientes. Apresentei 
propostas para que a empresa e o setor tivessem um melhor desempenho e isso trouxe resultados favoráveis e 
uma prospecção maior. Trabalhei com clientes como: Ambev (e produtos da empresa: Polar, Stella Artois, Brahma, 
Antarctica, Antarctica Subzero, Quilmes, Patrícia, Pepsi), e também com clientes como Claro, CMK, Dell, Rossi, Tim, 
Óticas Diniz, Kia, Piccadilly, Colégio Metodista Americano entre outros clientes que são reconhecidos no estado e 
país.



 Inglês (Intermediário)

Sketch Up

Sites (Wordpress, Joomla, Wix)

Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, 
Adobe XD, InDesign, Acrobat)

Office (Word, Excel, Power Point)

Google (Documentos, Planilhas, Apresentação, 
Formulários, Jamboard, Analytics, ADS)

Skills técnicos:

Estagiária em Design
Pro-D Comunicação Visual | Porto Alegre - Rio Grande do Sul | Brasil | Julho de 2010 a Setembro de 2010

Atendimento a clientes, criação gráfica de materiais para impressão, criação de adesivos para a plotagem. 
Destaque: Desenvolvi um concurso para Criação de Adesivos com o tema Sustentabilidade e organizei uma pales-
tra na faculdade, sobre As Novas Tecnologias no Design de Superfície.

Estagiária em Design
Ulbra TV - Núcleo de Criação e Arte | Porto Alegre - Rio Grande do Sul | Brasil | Setembro de 2009 a Agosto 2010

Trabalhei no Núcleo de Criação e Arte dessa emissora de televisão realizando criação gráfica de materiais 
institucionais internos e externos, criação de materiais virtuais para programas, organização de Grade de 
Programação e Sinopses.

Estagiária em Design
Indutec – Metalúrgica | Capão da Canoa - Rio Grande do Sul | Brasil | Agosto 2008 a Dezembro 2008

Atendimento a clientes, criação de móveis e estruturas em aço inox, planejamento e criação de outdoors e front-
lights em metal.

Estagiária em Criação Gráfica
LM Luminosos – Litoral Mídia | Cidade: Capão da Canoa - Rio Grande do Sul | Brasil |  De outubro de 2007 a dezembro de 2007 e 

de março de 2008 a julho de 2008

Criação de artes de fachadas, outdoors, banners e front lights. Sinalização interna e externa de empresas.

Vendedora
Exótica - Exótica Artigos do Vestuário e Bazar Ltda ME | Capão da Canoa - Rio Grande do Sul | Brasil |  De novembro de 2005 a 

fevereiro de 2006 e de novembro de 2006 a fevereiro de 2007

Atendimento a clientes e setor de vendas de vesturário e moda. 



Mestrado
Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da 
Universidade Europeia
Cidade: Lisboa
Curso: Design Management
Período: 2019 a 2021

Escolaridade:

Google Ads (Search, Display e Youtube)
Carga Horária: 21h 
Ano: 2018

Especialização em Marketing Digital 
focado em Vendas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Carga horária: 24h
Ano: 2018

Workshop Intensivo de Marketing Digital
Carga horária: 6h
Ano: 2017

Beabá do Branding
Carga horária: 3h
Ano: 2017

O que me Move? / Descobrindo meu 
Porquê
Carga horária: 10h
Ano: 2016

Joomla - Criação de sites Completo
Carga horária: 24h
Ano: 2016

Wordpress - Criação de Sites Completo
Carga horária: 40h
Ano: 2015

Certificações:

Sketchup Básico
Carga horária: 12h
Ano: 2013

Curso Illustrator CS5 Stardard
Carga horária: 12h
Ano: 2011

Curso Chora, PPT: Técnicas de Montagem de 
Apresentação
Escola Perestroika
Carga horária: 12h
Ano: 2011

5º Congresso Internacional de Pesquisa em 
Design
Local: Bauru - São Paulo
Carga Horária: 24h
Ano: 2009

Oficina de Mockup de Molde e Modelagem
Carga horária: 4h
Ano: 2007

Ensino Superior - Bacharel
Universidade Luterana do Brasil
Cidade: Canoas
Curso: Design 
Período:  2007  a  2012



Gratidão por sua atenção! Para mais 
informações 
acesse o QR 
Code

Criei em 2015 um projeto social para Mulheres chamado Florescer Feminino. Ele visa 
promover para mulheres que sofream abusos, uma nova conecção com o seu feminino, 
com o seu eu, curar suas feridas e desbloquear crenças. Permite também um novo 
olhar sobre sua vida, e sobre criar um equilíbrio dos quatro pilares fundamentais para 
nossa existência. 

Em 2020, desenvolvi junto com Diego Mafazziolli, um Escape Room chamado The 
Sisterhood of Ouroboros, com o objetivo de trazer autoconhecimento para mulheres, 
observar acontecimentos históricos que são referência de mulheres fortes, que 
superaram obstáculos e fazer com que ao passar por esse scape room, aconteça o 
autoconhecimento e também se possa criar uma conexão e espírito de equipe com as 
participantes envolvidas.

Em 2021, defendi como tese de mestrado um método criado por mim, chamado 
Método Polvo: Equilíbrio Pessoal e Profissional Para Mulheres Empreendedoras, que 
tem o objetivo de trazer a consciência do equilíbrio profissional e pessoal  de mulheres 
empreendedoras, visando uma melhor gestão do tempo e qualidade de vida.

Florescer
Feminino

Projetos pessoais:


