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Olá, muito prazer, que bom que você se interessou em saber mais sobre mim! :)

Eu trabalho no produto de ponta-a-ponta, atuando em todas as disciplinas de Design
(UI, UX, Pesquisa, Interação, etc...), também com iniciativas de direcionamento de
negócios e na difusão da cultura de design e mentoria.

Trabalho com design há 11 anos. Passei por diversos modelos de negócios, como:
Agências Digitais, ERP, Portais, SaaS, E-Commerce, Apps.

Meu foco está em usar o mix de conhecimento aplicado em um produto incrível
para fazer seu negócio se destacar e crescer.

EXPERTISE Product e Interaction Design: UI, UX, Visual, Direção de
arte, Micro-Interactions, Material Design e Pesquisas.

NOÇÃO Ilustração, Branding, Front-end, Html, CSS, Mentoria,
workshops, Empreendedorismo, Marketing, Analytics,
SEO, Acessibilidade.

FERRAMENTAS Figma, Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Notion, Slack,
Smartlook, Hotjar, Maze, After Effects, UX Methodologies.

http://andreyduarte.com/pt.html
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5541997259520
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5541997259520
https://www.linkedin.com/in/andreyduarte/?locale=pt_BR
https://www.behance.net/andreyduarte


EXPERIÊNCIAS DE TRABALHO RELEVANTE

MoOngy/Decode • Product Designer Lead
( nov 2021 - Atual )

Lidero duas equipas europeias de design de produto. Um deles com projetos de
ponta a ponta,
como SaaS, e-commerces, Softwares, Website e muito mais.
A outra, ajudando um grande cliente logístico francês, no desenvolvimento de sua
plataforma de
reservas e cotações.
Trabalhamos com pessoas de Portugal, França e Brasil.

Freelancer • Product Designer
( set 2011 - Atual )

Comecei a trabalhar com freelance muito cedo, mas muitos desses trabalhos eram da
época de designer gráfico. Estou retomando esse trabalho freelance, mas agora
como designer de produto.
Atualmente trabalho com dois projetos digitais:
ukor.com.br ⟶
map5d.com.br ⟶
josi.delfino ⟶

Jusbrasil • Product Designer Sr
(nov 2019 - nov 2020)

Eu trabalhei diretamente com o negócio e tecnologia, dando subsídios a partir das
descobertas para direcionar as decisões de produto.
Conduzi modelagem de cocriação com stakeholders e auxiliei na documentação do
projeto. Auxiliei na construção de backlog, pegando problemas e negociando
mudanças em projetos com outras equipes.
Atuei diretamente na construção, manutenção e cultura do sistema de design.
Desenvolvi iniciativas de design e ferramentas para facilitar os processos de UX,
ajudando no desenvolvimento e desbloqueio de designers juniores.

https://ukor.com.br/
https://map5d.com.br/
https://josidelfino.com/


Nordware & bringIT • UX/UI Designer
(ago 2019 - nov 2019)

Um desafio interessante aqui, a Nordware é empresa filha da bring-it, aqui iniciei um
trabalho de tradução de ferramentas próprias que o e-commerce que utilizava para a
sua escala, para as tornar comerciais e adequadas a todos os potenciais clientes.
Atuei tanto na parte de SaaS quanto na parte de comunicação e site da empresa.

Mega & Senior Sistemas • UX/UI Designer
(nov 2017 - ago 2019)

Trabalhando em equipes, atuei diretamente  com Product Owners, back-ends e front
ends. Realizei pesquisas, entrevistas, testes de facilitação e usabilidade. Também
trabalhei com a parte visual, na construção de protótipos, branding e interações.

COURSES / EDUCATION

Design Business - Super Skills (Course)
Advertising & Marketing - Anhanguera (Graduation)
Interface Design - UI Lab(Course)
Experience Design - Aldeia(Course)
UX Metrics - How Bootcamps (Course)
Graphic Design - Imagineschool (Course)
Figma & Webflow to Freelancing - Udemy (Course)

EXTRAS

● Escrevo artigos sobre design para iniciantes em produtos no Medium ⟶

● Sou mentor de designers novatos por meio do LinkedIn.

● Sou desenvolvedor Webflow.

● Tenho um projeto de crypto game com sócios na Alemanha.

https://medium.com/mega-senior/ux-ui-starter-pack-pt-br-um-apanhado-de-refer%C3%AAncias-e-recursos-para-quem-esta-chegando-agora-998401fe9a53

