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QUALIFICAÇÕES 
Estou no ramo gráfico a 41 anos (início em 02/1978), dos quais 32 anos, só em 
indústrias de embalagens flexíveis com processo de impressão em rotogravura e 
flexografia. Sempre atuando em departamento de artes e pré-impressão, 
executando as seguintes atribuições: criação de artes para embalagens, 
vetorização de arquivos e toda a rotina de pré-impressão adequando a arte aos 
processos específicos de impressão. Também tenho habilidade para desenhos à 
mão livre (cartoons, caricaturas,). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
ITAP BEMIS LTDA. – Bemis Company – (Indústria de embalagens com processo 
de impressão em rotogravura e flexografia). Cargo: Arte Finalista (Nomenclatura 
do cargo pela empresa: Técnico de Tratamento de Imagens II). Período: 
12/11/2012 a 15/10/2015 (2 anos e 11 meses). Atividades exercidas: Atuei no 
setor de Artes/PrePress da empresa. Utilizava os softwares Adobe Illustrator e 
PackEdge, adequando a arte aos processos de impressão em rotogravura e 
flexografia. 

ZARAPLAST S/A – (Indústria de embalagens com impressão em rotogravura e 
flexografia). Cargo: Arte Finalista (Nomenclatura do cargo pela empresa: Operador 
de Macintosh Pleno). Período: 05/03/2012 a 19/09/2012 (6 meses). Atividades 
exercidas: Atuei no pre-press da clicheria da empresa, executando todas as 
rotinas comuns do setor, desde o recebimento do arquivo digital, a preparação da 
arte-final para a aprovação, até a separação de cores, adequando a arte aos 
processos de impressão das embalagens, impressas em flexografia e rotogravura. 
Utilizava para isso os softwares gráficos Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e 
ArtPro. 

ITAP BEMIS LTDA. – Grupo Dixie Toga. – (Indústria de embalagens com processo 
de impressão em rotogravura e flexografia). Cargo Inicial: Desenhista de artes 
pleno. Cargo Final: Designer Gráfico (Nomenclatura do cargo pela empresa: 
Analista de tratamento de imagens). Período: 19/05/1997 a 14/10/2011 (14 anos e 
5 meses). Atividades exercidas: Atuei no setor de Artes/PrePress da empresa. 
Utilizava o software Adobe Illustrator e PackEdge adequando a arte aos processos 
de impressão em rotogravura e flexografia. 

INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PAN-BRASIL S/A. – (Indústria de 
embalagens com processo de impressão em rotogravura). Cargo Inicial: 
Desenhista de arte final. Cargo Final: O mesmo. Período: 17/04/1995 a 23/05/1997 
(2 anos e 1 mês). Atividades exercidas: Criação, layout e arte final para 
embalagens. (Processo convencional antes da era digital.) 

ITAP FLEXÍVEIS S/A. (Indústria de embalagens com processo de impressão em 
rotogravura). Cargo Inicial: Desenhista de artes junior. Cargo Final: Desenhista de 



artes senior. Período: 01/07/1992 a 07/04/1995 (2 anos e 9 meses). Atividades 
exercidas: Criação, layout, arte final e ilustrações aerografadas para embalagens, 
atuando no departamento de artes da empresa. (Processo convencional antes da 
era digital.) 

 Além dessas empresas, já passei por várias outras a seguir: 

Gráficas, Indústrias de Embalagens e de Etiquetas Adesivas: 
NOVELPRINT SISTEMAS DE ETIQUETAGEM 

FITCOLOR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

ARTES GRÁFICAS AYA 

PETROPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS 

ROTOPACK EMBALAGENS FLEXÍVEIS 

Clicherias: 
STUDIO LASER PRÉ-IMPRESSÃO DIGITAL 
 TPG SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS 
Agências de Design: 
DESEPHOTO/MARK PRESS PROJETOS PROMOCIONAIS 
IDÉIA BRASIL DESIGN 

 CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

SISTEMAS OPERACIONAIS: Macintosh e Windows (24 anos) 

SOFTWARES GRÁFICOS: Illustrator, Photoshop e CorelDraw (24 anos) • 
PackEdge (16 anos) • ArtPro, InDesign (7 anos) 

 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Instituto de Ensino Alexandre de Gusmão • Ensino Médio Completo • Concluído 
em 12/1981 

 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

Desenho Artístico – Associação Paulista de Belas Artes • Concluído em 12/1974 

Editoração Gráfica – Takano Editora e Gráfica • Concluído em 05/1993 

Editoração Gráfica – Do Prado Editores • Concluído em 04/1995 

 
	


