
PETERSON EVARISTO ALVES 
Brasileiro – divorciado – não fumante – sem filhos – 39 anos 

Jardim Villaça – São Roque – SP 

Disponível para regime de contratação CLT ou PJ 

petersonevaristoalves@gmail.com 

(11) 9 7504-0641 

 

APRESENTAÇÃO 
 
Sou bacharel em Design Gráfico com mais de 15 anos de experiência atuando com criação, 

editoração, animação, programação e atendimento ao cliente. Já prestei serviços para grandes 

empresas como Telefônica, Vivo, Claro, Honda Automóveis, Rhodia, Itaú, Bradesco, Kroton, Whirlpool, 

Kimberly-Clark, entre outras, além de pessoas físicas. 

 

Tenho ampla experiência no mercado corporativo atuando com criação e manutenção de sites de 

intranet e campanhas de endomarketing; criação e produção de mídias online e offline com apelo 

publicitário para o mercado de varejo; além de noções básicas sobre processos administrativos e 

atendimento pós-vendas. 

 

Conhecimentos técnicos de programas e linguagens de programação: Adobe CC (Photoshop, Illustrator, 

Dreamweaver, Flash, InDesign); HTML, XML, CSS, XSLT, JavaScript (jQuery), ActionScript, ASP, PHP; pacote 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access). 

 

EXPERIÊNCIAS 
 
Designer Gráfico Freelance 
Peterson Soluções Criativas – São Roque, SP 

dezembro de 2019 até o momento 

 

Criação e editoração online e offline. 

 

Diretor de Arte 
Top Service Incentive Travel e Eventos – Barueri, SP 

maio de 2019 a setembro de 2019 

 

Criação de identidade visual para campanhas de viagens de incentivo, aplicação de arte em mockups 

virtuais para prospecção de clientes. 

 

Mídias online: aplicativo mobile/guia de viagem (layout, estrutura e manutenção do app); site (layout 

e navegação); e-mail marketing com conversão de arte em HTML e CSS quando necessário; vídeos 

para apresentação de conceito das campanhas. 

 

Mídias offline: materiais de comunicação e dos kits de pré e pós-viagem e fechamento de arquivos 

para impressão. Por exemplo: cartas de boas-vindas e de despedida, capa de mapa, tag de mala 

(etiqueta de identificação com ou sem dados variáveis), totem Lamà, cardápios, troféus e outros 

brindes com facas de corte especiais. 

 

Analista Administrativo 
Atingire Estratégias de Treinamento - São Paulo, SP 

agosto de 2016 a maio de 2019 

 

Pós-vendas e outras funções administrativas. 
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Designer e Ilustrador 
Insight Lembranças - Osasco, SP 

outubro de 2015 a abril de 2017 

 

Criação e produção de itens personalizados para diversos tipos de eventos, além de ser o 

responsável pela manutenção da loja virtual e por toda a comunicação da empresa na web. 

 

Analista de Comunicação 
Vivo / Telefônica Brasil - São Paulo, SP 

junho de 2011 a agosto de 2015 

 

Criação, produção e gerenciamento de mídias off-line (impresso) e online (front-end e back-end) 

voltadas para os atendentes de call center, lojas e empresas. 

 

Mídias online: estáticas ou dinâmicas, como e-mail marketing, banners, floaters e hot sites e 

ferramentas de alta ou de baixa complexidade que envolvem relacionamento com o banco de dados. 

Por exemplo: consultas de números de telefone bloqueados devido a algum erro ou irregularidade; 

consultas de benefícios e características que variam de acordo com a localização do cliente (DDD, 

região), tipo de plano cadastrado em sua linha (pré, pós), franquia (quantidade de minutos ou de 

dados), dentre outras opções; formulários para pesquisas de satisfação e Quiz, com extração de 

resultados. 

 

Mídias offline: certificados de reconhecimento e outras peças de incentivo tanto para colaboradores 

internos quanto para parceiros terceirizados. 

 

Designer (online e offline) 
WCA Mentoring & Consulting - São Paulo, SP 

setembro de 2008 a maio de 2011 

 

Criação e desenvolvimento de interfaces para hotsites e treinamentos online, banners e floats 

animados em Flash, criação de e-mails marketing e diagramação de broadsides e manuais 

impressos. Principais clientes: Honda Automóveis do Brasil, Rhodia (Amni) e Claro. 

 

Desenvolvedor de curso 
TreinaSoft Brasil - São Paulo, SP 

julho de 2007 a agosto de 2008 

 

Desenvolvimento de todo o conteúdo didático (teórico e prático) para implementação do primeiro 

curso avançado de Flash 8 da escola de informática TreinaSoft Brasil Ltda, que incluía noções básicas 

de programação para uso da linguagem ActionScript 2.0. 

 

Instrutor de cursos profissionalizantes 
TreinaSoft Brasil - São Paulo, SP 

outubro de 2006 a julho de 2007 

 

Instrutor de cursos em diversas áreas como Computação gráfica (Photoshop, Illustrator, CorelDraw), 

Web Design (Flash, Dreamweaver, Fireworks), Programação Web (HTML, Javascript), Arquitetura 

(AutoCAD), Pacote Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Internet e Windows. As salas eram 

mistas, com cerca de vinte alunos realizando diversos cursos em diferentes níveis de dificuldade. 

Essa experiência agregou bastante conhecimento técnico, além de aprimorar a agilidade na 

resolução de problemas e a capacidade de ensinar. 

 
 
 



 

FORMAÇÃO 
 
Bacharelado - Design Gráfico 
Centro Universitário SENAC - São Paulo, SP 

2004 a 2007 

 

Bacharelado (incompleto) - Ciências 

da Computação 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

São Paulo, SP - 2000 a 2003 

 

CURSOS 
 
Competências Profissionais, 

Emocionais e Tecnológicas para 

Tempos de Mudança 
PUCRS – agosto de 2020 

 

Principios Básicos de Marketing 

Digital 
Google Ateliê Digital – agosto de 2020 

 

Desenvolvimento Android Completo 
Udemy – novembro de 2019 

 

Curso EAD - Atendimento ao Cliente 
Sebrae – abril de 2019 

 

CSS3 - Design Responsivo Avançado 
TreinaWeb – agosto de 2015 

 

CSS3 - Básico 

TreinaWeb – agosto de 2015 

 

Arquitetura da Informação 
TreinaWeb – setembro de 2014 

 

PHP - Básico 

TreinaWeb – abril de 2014 

 

HTML 5 
TreinaWeb – agosto de 2012 

 

XSLT - Avançado 
TreinaWeb – maio de 2012 

 

XML e XSLT Completo 
TreinaWeb – maio de 2012 

HTML 

TreinaWeb – abril de 2012 

 

ActionScript 3.0 
DRC Centro de Treinamentos – 2012  

PHP / MySQL 
DRC Centro de Treinamentos – 2012  

 

Computação Gráfica (Photoshop, 

Illustrator, CorelDraw) - Avançado 
Treinasoft – 2007  

 

Pacote Microsoft Office (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) - Avançado 

Treinasoft – 2007  

 

AutoCAD - Básico 
Treinasoft – 2007  

 

Web Design (Flash, Dreamweaver, 

Fireworks) 
Treinasoft – 2007  

 

Macromedia Flash MX 
Alpha Graphics – 1998  

 

Informática (Microsoft Office, 

Internet, PageMaker, CorelDraw) 
SOS Educação Profissional – 1997  

 

Inglês - Intermediário 
CEL-LEP – 1997  

 

 

 

LINKS 
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petersonalves 

Portfolio online: https://www.petersonevaristoalves.com 
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