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ATUAL HÁ 2 ANOS

DESIGNER
GRÁFICO
SÊNIOR

DIREÇÃO
DE ARTE

Acredito que um belo design é o resultado
de uma equação complexa que envolve
aspectos humanos, técnicos e sociais.

DESIGNER
SR COM

Gosto de trabalhar com design
estrategicamente, ou seja,
não apenas como um fator pontual,
mas ao longo de todo o processo.
Para mim, o design está relacionado
a algumas ações como: formular e ajustar
estratégias, pensar criativamente,
atuar em conjunto, construir empatia
buscando gerar impacto positivo.
É por isso que, na execução dos meus
projetos, estou sempre buscando integrar
cultura, pesquisa e identidade
à favor da conceituação.

BR75

Coordeno a conta de um curso de inglês e sou responsável
por garantir a qualidade de todo o seu material didático.
Além disso, tenho como clientes a Funarte, Petrobras,
Souza Cruz, Sesc, entre outros. Criei para estes clientes
livros de arte e de texto, catálogos, relatórios anuais,
identidades visuais, etc.

Rio de Janeiro
2013

DESIGNER
INVENTUM
DESIGN
Rio de Janeiro
2010-2013

DESIGNER
SOTER
DESIGN
+55 21 99809-2397

Hoje, sou diretora de arte em um escritório com foco
editorial. Sou responsável pela criação dos projetos gráficos,
pelo gerenciamento dos projetos e supervisão de equipe.

Rio de Janeiro
2005-2010

luizaache@gmail.com

Na agência de eventos SR COM, fiquei a frente do projeto
“Flag Tour”para os Jogos Olímpicos de 2016, onde desenvolvi
layouts e gerenciei produção.
Integrei a equipe de criação e participei de diversas concorrências
vencedoras, criando conceito e layout de eventos, pensando
ativaçõesde marcas e montando apresentações.
No escritório Inventum Design participei de projetos desde a
sua conceituação e etapas de estratégia e naming à criação
e acompanhamento gráfico.
Integrei o núcleo de criação de novos projetos e fui responsável
pelas montagens de suas apresentações para venda/captação.
Atendi clientes como: Fundação Roberto Marinho, Instituto
Educação, Petrobras, Vale, Unimed, entre outros.
Ingressei no escritório Soter Design assim que me formei
na faculdade e trabalhei com a designer Ana Soter durante
5 anos. Tive oportunidade de participar de grandes projetos
como a marca de cidade candidata aos Jogos Olímpicos de 2016.
Atendi o Comitê Olímpico Brasileiro, a Orquestra Sinfônica
Brasileira, Barbosa Müssnich & Aragão Advogados, Carioca
Engenharia, entre outros, atuando de ponta a ponta nos projetos,
do briefing com cliente ao acompanhamento gráfico.

O QUE FIZ ALÉM DA FACULDADE DE DESIGN

SOFTWARE
Microsoft Office
Photoshop
Illustrator
Indesign

PUC-Rio [ formação em 2004]
PUC-Rio
PÓSGRADUAÇÃO
Rio de Janeiro
2012

TAL |
TechArtLab
Rio de Janeiro
2012-2014

EAV
Parque Lage

PÓS-GRADUAÇÃO COMUCAÇÃO E IMAGEM
Um ano e meio de curso no Departamento de Comunicação da
PUC-Rio. Desenvolvi no final do curso monografia com o tema:
“Novas formas de comunicação no século XXI: branding
e designemocional na identidade de marcas”.
TAL | TechArtLab é um selo de arte contemporânea multimídia
o qual fui colaboradora durante 2 anos. Criei a marca e toda a
identidade visual. Por se tratar de um projeto sem investidor,
participei ativamente no pensamento estratégico e criação de
“produtos” que visavam a captação de recursos, como por
exemplo um “Clube de Colecionadores”.
Filosofia e Arte Contemporânea [Ana Bella Geiger e Fernando Cocchiarale]
Mídia e Arte [Ana Bella Geiger]
Serigrafia [Evany Cardoso]
O processo criativo [Charles Watson]
Desenho de tipos para texto [eduardo Berliner]

