Eduardo
Costa

Designer | Marketing Digital | Aspirante a UX Designer
Manaus, Brasil
Olá. Através do design, permito-me encontrar soluções
para clientes internos e campanhas especíﬁcas para o
público alvo da empresa em que atuo.

Contato
+55 92 9 8235 9397 (Whatsapp)
ecosta.edu@gmail.com

linkedin.com/in/ecostaedu
(LinkedIn)
ecosta.com.br (Portfolio)

Além deste, auxilio pequenas e médias empresas a
desenvolverem negócios desde o conceito inicial, partindo
de sua identidade, até o lançamento de produtos ou
serviços, medindo e sempre projetando melhorias para
seus resultados e sua imagem com o mercado, sempre
buscando o menor custo possível.
Conﬁra meus trabalhos e veja o que posso fazer por seu
negócio!

Principais competências
Marketing digital
Design gráﬁco
Web design

Certificações
UX / UI: Fundamentos para o
design de interface
Fundamentos de Manipulação
e Análise de Dados.
Marketing Digital
UX/UI Design Foundations

Formação
acadêmica
UniNorte

(Centro Universitário do Norte)
Design Gráﬁco, Tecnologia
em Design Gráﬁco · (2014 - 2016)

Especialização em
Interaction Design
pela University of
California San Diego
(Em andamento)
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Experiências
SENAC AMAZONAS
Designer

abril de 2018 - Presente (atuando)
Manaus e Região, Brasil
Atuo como designer nas instituições do Sistema Comércio
Amazonas, Fecomércio, Sesc e Senac AM.
Na Fecomércio AM, atuo junto no apoio e produção de peças
gráﬁcas diversas para a direção junto aos empresários e
instituições parceiras. Prêmios, relatórios, mídias sociais, consultoria
para os programas da entidade, ao website e responsável pelo
emprego correto das marcas e assim fortalecendo a identidade
das instituições. Redesign do projeto gráﬁco da Revista Fecomércio
em Ação, editoração de Livros, relatórios, apresentações, vídeos
institucionais e apoio à assessoria de imprensa/marketing das
casas
No Senac AM, são realizadas algumas campanhas de programas
de ensino e ações internas da instituição. Relatórios, certiﬁcados.
Apresentações, mídias sociais, vídeos, campanhas de matrículas,
campanhas de vestibulares e comunicação interna para unidades.
Editoração de programações de cursos das unidades no Amazonas
e consultoria em design para gestores e unidades.
No corpo principal do marketing do Sesc AM, possuo papel de
consultoria e auxilio em materiais gráﬁco pontuais e campanhas
junto ao grupo.

Ferramentas
Fotograﬁa
CorelDraw
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Adobe Premier
Adobe After Effect
Adobe XD
HTML & CSS
PHP
Otimização de Busca (SEO)
WordPress (CMS)
Marketing Digital
Design Thinking
Design Sprint

Experiências
Agência FourMKT / Marketing Digital
Designer gráﬁco

maio de 2011 - agosto de 2017 (6 anos 4 meses)
Manaus e Região, Brasil
Criação de anúncios para publicações impressas, identidade visual,
websites em Wordpress e HTML5, branding, gerenciamento de redes
sociais, fotograﬁa, mídia, gestão de campanhas, design thinking,
Gestão em design, manutenção de equipamentos, materiais
gráﬁcos para impressão, material visual para marketing, PDV,
projetos de funil de vendas ofﬂine e online.

Diário do Amazonas
Arte Finalista Sênior

fevereiro de 2005 - junho de 2011 (6 anos 5 meses)
Manaus e Região, Brasil
Atendimento ao cliente, recebimento de materiais de publicidades,
diagramação de classiﬁcados e editorial, criação da layouts de
anúncios, veriﬁcação de pré-impressão, análise de processos e
gerenciamento de arte ﬁnal.

Agência Amazônia - Marketing e Comunicação
Diagramador
agosto de 2005 - junho de 2006 (11 meses)
Manaus e Região, Brasil
Setor de marketing do grupo varejista DB. Diagramação de encartes, edição
de imagens e fotograﬁa.
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