
EXPERIÊNCIA

RESUMO

Grupo Inlog (01/2015 - 04/2016)
UX Designer

Na Inlog trabalhei no segmento de rastreamento de veículos 
coordenando o time de negócios da empesa, análise e coleta de 
requisitos junto ao cliente e Product Owner e projetando interfaces 
para o sistema utilizando técnicas e ferramentas do Design Thinking.

Atividades:
- Atuei em projetos de implantação de sistemas de rastreamento.
- Fui scrum master do time de negócios e responsável por coordenar indicadores de 
produtividade garantir processos ágeis por meio do framework scrum e seus eventos tais 
como gerenciamento do backlog junto ao P.O., daily metting, review e retrospective.
- Analisei e estudei os processos de coleta de lixo e transporte coletivo em Curitiba, Ponta 
Grossa e Rio de Janeiro para criação de módulos, funcionalidades e melhorias para 
sistema de rastreamento, de alto valor de negócio e escaláveis dentro do modelo de 
negócio da empresa. 
- Criação e implementação de guia de estilo modular para o sistema.

FH Consulting (04/2016 - 02/2019) 
SAP Hybris Analista de Negócio

Atuei  como líder do time de front-end e analista de negócio na 
unidade de comércio eletrônico internacional da FH Consultoria. 
Como analista, fui responsável por documentar e especificar os 
requisitos do cliente para a customização e desenvolvimento do 
Flieger commerce, uma plataforma de comércio digital baseada 
na plataforma SAP hybris. 

Atividades:
- Avaliação, direcionamento e acompahamento das atividades do time de front-end.
- Atuação em projetos internacionais (foco no mercado europeu) para implantação 
de comércio eletrônico.
- Reuniões e viagens para análise do negócio, treinamentos, documentação e 
acompanhamento do desenvolvimento da solução. 
- Em 2016, fiquei alocado durante 6 meses na Itália para acompanhar a 
implementação do sistema no cliente. 
- Prototipagem baixa (wireframes), médio (layout) e alta fidelidade (html / css). 
- Criação de planos de testes unitários e de usabilidade.
- Gerenciamento de sistemas CMS para atualização e upload de dados e conteúdo
- Análise heurística de usabilidade. 
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Linkedin

Sou designer com foco na experiência do usuário (UX) e design de interação (IU). 
Tenho vasta experiência em arquitetura da informação e  design de interfaces para 
produtos digitais. Experiência em projetos internacionais e nacionais para 
implantação de softwares, sistemas web e comércio eletrônico.

Conhecimento sólido em gerenciamento de comércio eletrônico, pesquisa com o 
usuário, testes de usabilidade, metodologias e planos de pesquisa. Além disso, 
tenho experiência no gerenciamento de equipes de desenvolvimento e negócio 
utilizando metodologia ágil e framework scrum. 

Adveo (04/2016 - 12/2018)

Fui responsável pela análise de negócio, documentação, 
prototipação e treinamento do cliente em projeto de implantação 
de comércio eletrônico utilizando a plataforma SAP hybris em 
projeto para multinacional europeia, nas unidades italiana, alemã e 
francesa do grupo.

Veja mais
Password: guilhermepereiraux

Princesa dos Campos, Vital Engenharia Ambiental, TCP - 
Terminal de Contêineres Paranaguá e Cavo - Serviços e 
Saneamento (02/2015 - 04/2016)

Criação e implantação de sistemas de rastreamento de veículos 
para os segmentos de coleta de resíduos e transporte coletivo. Fui 
responsável pela análise de negócio e documentação, pesquisas 
com o usuário, teste de usabilidade e prototipação.

Veja mais
Password: guilhermepereiraux

Grupo Simões (12/2014)

O Grupo Simões está localizado no norte do Brasil e atua na 
distribuição de bebidas da Coca-Cola no norte e nordeste do Brasil. 
Atuei na criação do site institucional e sistemas de distribuição e 
comunicação interna. Fui responsável pela concepção da interface 
do usuário, prototipação e análise e documentação dos requisitos 
do cliente.

Atlântica Hotels (02/2013)

Design de interface para sistema de gerenciamento corporativo e 
operacional de redes hoteleiras.

Veja mais

Vega IT (08/2010-01/2015)
UI/UX Designer

Atuei no planejamento, criação e desenvolvimento html/css/jQuery 
de interfaces web de sites institucionais, comércio eletrônico e 
sistemas.

Atividades:
- Pesquisa com usuários utilizando processos e metodologias do Design Thinking.
- Arquitetura da informação por meio de sitemaps, fluxogramas e wireframes. 
- Otimização para motores de busca (SEO).
- Prototipagem de alta fidelidade usando HTML / CSS e jQuery.
-  Análise estatística de navegação via Google Anlytics.

FORMAÇÃO

Pós-Graduação | 2013-2014
Design Centrado no Usuário
Universidade Positivo (Curitiba -PR)

Graduação | 2004-2009
Bacharel em Publicidade e Propaganda
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba -PR)

Intercâmbio de estudos na Brasil Itália | 2008-2009
Comunicação Pública e da arte
Università degli Studi di Ferrara - UNIFE (Ferrara - IT)

IDIOMAS

PRINCIPAIS PROJETOS

Inglês - intermediário

Italiano -  fluente

Espanhol - básico
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