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RESUMO 

Meu nome é Aloysio de Souza, sou designer desde 2001 e o meu foco é projetar para 
a experiência do usuário. Faço isso liderando times, desenvolvendo pessoas e 
executando processos que contribuem com resultados tangíveis para negócio, 
produto e clientes. 

 

EXPERIÊNCIA 

Konker Labs 
Design Manager 
junho de 2020 – atualmente 

Gerente de Design com a missão de estimular e padronizar o desenvolvimento de 
processos de Design e pessoas, incrementar o pensamento de produto e exercitar a 
articulação dos designers dentro dos times. Além disso, influenciar a visão tática dos 
produtos e colaborar com ações estratégicas da empresa. 

• Mapear oportunidades em que a experiência do usuário seja impactante 
para o negócio e produtos. 

• Orquestrar ações que promovam a colaboração entre os times 
• Apresentar oportunidades e resultados para o board da empresa 
• Direcionar os ritos do capitulo de Design com foco no desenvolvimento e 

resultado dos designers 
• Fomentar a cultura de Design dentro da empresa 

 

Inmetrics 
UX Lead 
novembro de 2018 – junho 2020 

Líder responsável pelo time de Design e desenvolvimento de produtos digitais.  

• Definição de padrões e boas práticas de Design 
• Desenvolvimento de frameworks e Design System com foco na consistência e 

velocidade de experimentações dos produtos 
• Desenhar a jornada do usuário através de análise de dados e pesquisas; 
• Acompanhamento do time, suas entregas e o seu desenvolvimento 

profissional 
• Aplicação de ritos e práticas do capitulo de Design 
• Facilitação de sessões de Design Thinking, Inceptions, Design Sprint e 

workshops 
• Incentivar o amadurecimento da cultura de Design com palestras e 

workshops  

 

 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Belas Artes São Paulo 
Pós Graduação 
Direção de Arte 
(2010 - 2012) 

UFBA - Universidade 
Federal da Bahia 
Bacharelado 
Design Gráfico e Produto 
(2001 - 2007) 

 

PRINCIPAIS 
COMPETÊNCIAS 

Design thinking 

Design da experiência do 
Usuário 

Design de Interface do 
usuário 

Liderança em Design 

 

CERTIFICAÇÕES 

Liderança em Design 
Pulseme 

Arquitetura de Informação 
Product Arena 

CLF® - Certified Lean 
Inception Facilitator® 
Caroli.org 

Teste de Usabilidade 
Elisa Volpato - ACE 

UX Metrics 
Mergo User Experience 
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Neogen Propaganda 
Designer / Diretor de Criação 
agosto de 2014 – setembro de 2018 

Diretor de Criação e Designer, responsável pelo desenvolvimento de projetos e 
interfaces, controle de fluxo de trabalho e criação de métodos para os processos da 
equipe. 

• Desenvolvimento de projetos mobile 
• Facilitação de processos criativos 
• Gestão do time de Direção de Arte e Design 
• Estratégia de campanha e lançamento de produtos 
• Padronização de processos e qualidade da entrega 

 

Coletivo Raiz e Antena 
Designer / Artista 
agosto de 2011 – agosto de 2015 

O Coletivo Raiz e Antena é a vontade de desenvolver um trabalho mais artístico, 
utilizando a arte como agente principal do pensamento criativo. Aqui ampliei o meu 
lado artista para enriquecer a minha criatividade. 

• Facilitação e workshops 
• Ações publicitárias no setor de entretenimento 
• Intervenções artísticas 
• Desenvolvimento de projetos visuais 

 

Mundo 9 Design 
Sócio fundador / Designer 
fevereiro de 2007 – agosto de 2014 

Direção de Criação de projetos digitais, offline e cenográficos para o mercado 

publicitário, entretenimento e B2C 

• Desenvolvimento de projetos digitais 
• Branding 
• Comunicação visual 
• Campanhas publicitárias 

 

Estúdio Espinheira 
Designer 
abril de 2001 – setembro de 2006 

Direção/Criação de Arte, Gerenciamento de Projetos e Equipes 

• Desenvolvimento de projetos digitais 
• Projetos gráficos 3d 
• Comunicação visual 
• Branding 
• Projetos WEB 
 

 

 
 
 

 

 
 
 


