Product Design Pleno
Oi,
Me chamo Hud, tenho 12 anos de experiência em design e inovação, venho evoluindo na
construção de produtos e serviços na transformação de negócios através do design.
Ao longo desse período venho atuando diretamente no desenvolvimento de projetos de UX
e UI, redesign e melhorias para sites e apps, tendo a oportunidade de aprender e aplicar as
metodologias do processo desde o discovery até o delivery do produto.
Portfolio: https://hud.design/
Linkedin: https://tinyurl.com/linkedinhud
E-mail: oi@hud.design
Fone: (75) 99998-4042

Minhas Experiências
Hoomweb Marketing Digital
Design de Interface Sênior
jan de 2013 - jan de 2022 · 9 anos
O que fiz e como atuei na empresa?
Executei todas as funções no ciclo de vida do design do produto, incluindo pesquisa
(colaborando com a equipe de pesquisa de UX), esboços, wireframes, designs conceituais,
fluxos de usuário de ponta a ponta, design de interação, prototipagem,UI - interface do
usuário, verificações de acessibilidade, teste e validações.
Projeto Relevante
Ux/Ui Seu Chico Delivery
Melhoramento da experiência nas telas de login, cadastro, acompanhamento de pedidos e
pagamento.
Minha contribuição
Pesquisa, Ideação, UI/UX
Ferramentas e Metodologias
Adobe Photoshop, Adobe XD, Design Think, User story
Duração
30 dias
Contexto
Com base na pesquisa feita encontramos alguns padrões nos resultados, por isso definimos
4 categorias de problemas para focar: login, cadastro, pedido, pagamento e entrega.

Ações
Usamos o processo double diamond para orientar nossos passos na busca por entregar
uma solução inovadora e auxiliar os usuários na resolução de suas dores e problemas.
Resultados
O número de reclamações caíram cerca de 40%.

Autônomo (Freelancer)
Design de Interface Sênior
Dez de 2009 até o momento
O que fiz e como atuei na empresa?
Construção de briefing de funcionalidades junto com o cliente, abrangendo desde a parte visual
a parte de negócios. Realizei o acompanhamento da implementação de funcionalidades
junto com os desenvolvedores e P.O`s, realizando pesquisa qualitativa com usuários em campo
e análise das informações para assim, fazer a execução do projeto de ponta a ponta passando
pela pesquisa, ideação, criação, teste e acompanhamento.
Projeto Relevante
Ui Aplicativo de Crowdfunding
Criar a interface que de forma clara e objetiva facilitasse a navegação para os investidores
da primeira plataforma de Crowdfunding de Investimentos do Brasil.

Minha contribuição - Ui design, Prototipação, Wireframe, style guide
Ferramentas e Metodologias - Adobe Photoshop, Adobe XD, Heurísticas de usabilidade,
Princípios de Design de Interação, Lei da similaridade (Gestalt).
Duração - 15 dias
Contexto
Elaborar uma interface que garanta uma boa experiência ao usuário vai muito além de
fazer uma tela bonita.
Ações
Para me dar estrutura ao elaborar a UI, segui alguns importantes princípios de design e
os apliquei em todo o aplicativo como: Lei de Jacob (utilizei as descobertas do
benchmarking e de outros aplicativos), Princípios de Design de Interação, Heurísticas de
usabilidade.

Resultado
Com base em depoimentos dos usuários que testaram o MVP, a navegação dentro do
app ficou muito mais intuitiva e as informações ficaram mais claras.

Outras Experiências
Designer de Interface júnior
Infodahora Soluções Web
ago de 2012 - out de 2012 · 3 meses
*Criação de layouts para diferentes plataformas web e mobile.
*Arquitetura de informação de projetos web.
*Designer UX.
Designer web pleno
AO5 - Agência Orange Five
jul de 2012 - ago de 2012 · 2 meses
Designer, atuando na criação de layouts para sites e plataformas web.

Formação Acadêmica
Universidade Bras Cubas - Mogi das Cruzes SP
Tecnólogo em Marketing
2008 - 2010

Microlins
Técnico em Webdesigner, Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design
2006 - 2007

Idiomas
Inglês
Nível básico a intermediário

