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Apresento esse conjunto atividades que foram formatadas ao longo dos últimos anos e já realizadas 
em instituições de ensino superior, entidades e eventos. São conteúdos resultantes de pesquisas, 
vivências como profissional de design e atuação como professor, que coloco à disposição para 
novas edições. 
 
A cada edição são feitas atualizações para inclusão de novos conteúdos e exemplos recentes. 

 
Currículo 

Graduado em Comunicação Visual / Design Gráfico pela Universidade Federal de Santa Maria RS, 
1989. 

Especialista em Gestão Estratégica de Embalagem - ESPM, Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, São Paulo SP, 2008. 

Especialista em Engenharia de Embalagem - Instituto Mauá de Tecnologia, São Caetano do Sul SP, 
2012. 

Atualmente cursando MBA em Marketing no Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa 
Maria RS 

Desde 1988 atuei em diversos escritórios de design e agências de propaganda em Santa Maria RS, 
Porto Alegre RS e São Paulo SP, onde permaneci com escritório próprio por 16 anos. Atualmente 
resido em Santa Maria de onde desenvolvo projetos de embalagem e design gráfico para empresas 
de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. 

Premiado pela ABRE, Associação Brasileira de Embalagem, em 2012 com o projeto de Embalagens 
para Sementes de Árvores Brasileiras Signus Vitae - ouro e bronze em categorias distintas. O 
mesmo projeto recebeu em 2013 o prêmio internacional Worldstar for Packaging da WPO, 
Organização Mundial de Embalagem. 

Professor no Instituto Europeu de Design de São Paulo, 2010 a 2011, no Instituto Orbitato em 
Pomerode SC, 2012, e no Centro Universitário Franciscano UNIFRA, em Santa Maria RS, 2013. 
 
Integrei o júri técnico do Prêmio ABRE nas edições 2008, 2009, 2010 e 2011.  

Atuei como organizador e palestrante do Encontro Embalagem Inclusiva, evento paralelo 
chancelado da Bienal Brasileira de Design, Florianópolis 2015. 

 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7269740828922367 
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Carga horária - Palestra de uma hora e meia. 
 
Público alvo - Estudantes e profissionais de design gráfico, design de produto, 
desenvolvimento de embalagem e marketing. 

Conteúdo - O crescimento da população idosa no Brasil e sua relevância como 
consumidores e atores sociais impõem aos designers e às empresas novas exigências 
quanto à usabilidade dos produtos e de suas embalagens. 

Nessa palestra traçamos um panorama sobre Design Inclusivo, Design Universal, Design 
para Todos e suas aplicações em projetos de embalagem. São apresentadas normas, 
estudos e exemplos principalmente dos EUA, Reino Unido, Escandinávia, Japão e Austrália. 

São traçadas 25 recomendações para se evitar falhas como a exigência excessiva de força 
para abrir, a dificuldade de manter as embalagens seguras nas mãos, a dificuldade de 
acesso ao conteúdo, as dificuldades de visualização, distinção e leitura, além da dificuldade 
de compreensão de como manipular corretamente certas embalagens. 

O participante adquire conhecimentos de como projetar embalagens com características 
inclusivas que vão promover a autonomia, a segurança e satisfação do idoso e demais 
indivíduos com limitações no desempenho das tarefas do dia a dia. 
 

Histórico - Essa atividade é fruto da monografia de conclusão do curso de Especialização 

em Engenharia de Embalagem do Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano SP, 2012. 

Palestra apresentada na sede da Associação Brasileira de Embalagem em 2013. 

Palestra apresentada no Encontro Embalagem Inclusiva, evento paralelo chancelado da 

Bienal Brasileira de Design, Florianópolis 2015. 

 



 

 

 
 
Carga horária - Palestra de uma hora e meia. 
 
Público alvo - Estudantes e profissionais de design gráfico, design de produtos, 
publicidade, marketing, gestão ambiental e áreas afins. 
 
Conteúdo - Nessa palestra o tema é abordado a partir de visão sistêmica sem a qual não é 
possível o gerenciamento sustentável de embalagens. São apresentados tópicos sobre 
análise do ciclo de vida, ecodesign e logística reversa voltados à embalagem e aos sistemas 
embalagem-produto. 
 
Tratamos do impacto ambiental da obtenção dos materiais convencionais, as propriedades 
que determinam sua aplicação em embalagens, sua reciclagem e reaproveitamento, além 
de considerar os materiais alternativos como plásticos obtidos a partir de fontes 
renováveis, biodegradáveis, oxibiodegradáveis, entre outros. 
 
São analisados exemplo de projetos de embalagens buscando compreender sua 
contribuição à sustentabilidade ambiental. Neste contexto, é abordado o também 
Greenwash, conjunto de falsos apelos de marketing ambiental. 

Como resultado desta palestra, espera-se que o participante seja instigado a desenvolver 
uma visão técnica e profissional, indo além do senso comum, para que possa aplicá-la em 
suas atividades como designer e assim contribuir para a sustentabilidade. 

 

Histórico - Palestra apresentada nos cursos de design do Centro Universitário Franciscano 
UNIFRA em 2012 e da UFSM em 2013.  Esta palestra contribuiu também com o conteúdo 
das disciplinas Embalagem e Design Sustentável ministradas no Centro Universitário 
Franciscano UNIFRA, 2013. 



 

 
 
Carga horária - Palestra de uma hora e meia. 

Público alvo - Empreendedores, estudantes e profissionais de e-commerce, marketing e 
design. 

Conteúdo - Essa palestra apresenta um conjunto soluções e materiais para embalar 
produtos que são vendidos via internet e devem ser entregues aos consumidores sem que 
sua integridade seja comprometida. 

São abordados aspectos técnicos como as características das cargas, os meios de 
manipulação, transporte e entrega, além da necessária versatilidade das soluções de 
embalagem para racionalizar sua compra, estoque e utilização. 

Por meio de exemplos é demonstrado como o crescimento da participação do e-commerce 
como canal de distribuição tem influenciado os projetos de embalagens e a própria 
concepção dos produtos. 

Do ponto de vista do marketing, analisamos como as embalagens nas quais os produtos 
chegam aos consumidores participam da experiência de consumo quando a compra em 
lojas físicas é substituída pela compra em lojas virtuais. 

Como resultado desta palestra, espera-se que o participante seja sensibilizado quanto à 
importância de explorar as embalagens para que a experiência de seus clientes no 
momento de receber compras ou presentes, além de satisfatória, seja gratificante. 

 

Histórico - Palestra ministrada aos profissionais do comércio online durante o Congresso 
E-commerce Brasil: Operações e Negócios em São Paulo, 2012. 

  



 

 
 
Carga horária - Workshop de 14 horas. 
 
Público alvo - Estudantes e profissionais de design gráfico, design de produtos, 
publicidade e marketing. 
 
Conteúdo - Considerando que grande parte dos produtos colocados à venda não conta com 
grandes investimentos de marketing, as embalagens são instrumentos fundamentais para 
seu sucesso comercial. 
 
Este workshop desenvolve a capacidade de análise de embalagens propiciando fazer 
intervenções assertivas na apresentação de produtos existentes, além de traçar estratégias 
eficazes para lançamento de novos produtos. São debatidas ainda, formas de explorar 
oportunidades que gerem diferenciais no mercado. 
 
São abordados aspectos técnicos sobre materiais, processos, envase, distribuição,  
exposição, consumo e reciclagem, oferecendo uma visão ampla sobre o sistema de 
embalagem. 
 
Nas atividades práticas os grupos realizam um projeto visual de embalagem que se inicia 
com visita a supermercado para análise e obtenção de subsídios sobre categoria de 
produto escolhida. 
 
Ao final do workshop, os participantes serão capazes de identificar os elementos que farão 
da embalagem um instrumento realmente ativo no marketing do produto e serão capazes 
de traçar as estratégias para, através da embalagem, obterem vantagem competitiva frente 
à concorrência. 
 
Histórico - Curso realizado no Instituto Orbitato, em Pomerode SC, com duas edições em 
2012, e também na escola Sustentare, em Joinville SC em 2014. 



 

 
 
Carga horária - Palestra de uma hora e meia. 
 
Público alvo - Estudantes e profissionais de design, publicidade e marketing.  
Empreendedores e profissionais atuantes em empresas de médio e pequeno porte. 
 
Conteúdo - São abordados os critérios básicos de decisão sobre a embalagem adequada a 
cada tipo de produto incluindo as características que consumidores e varejistas valorizam 
nas embalagens de certas categorias de produtos. 
 
Ênfase na importância da embalagem no mix de marketing de empresas cuja capacidade de 
investimento em outras ações é limitada. Técnicas para analisar embalagens dos 
concorrentes buscando formas de se destacar frente a elas para vender melhor. 
 
Como embalagens bem planejadas atuam na percepção de valor dos produtos. Como 

favorecem sua introdução dos produtos em novos pontos de venda e a expansão da 

distribuição para outras praças. Relato de experiências e apresentação de projetos 

realizados para empresas de pequeno porte através do SEBRAE nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Bahia. 

Os participantes agregam conhecimentos técnicos além de conhecer o potencial das 

embalagens como instrumento de marketing. Para os empreendedores, o legado é 

despertar para as possibilidades de transformar as embalagens de vilãs dos custos em 

instrumento fundamental para os resultados financeiros. 

 

Histórico - Palestra ministrada na APEVI, Associação das Micro e Pequenas Empresas do 

Vale do Itapocu em Jaraguá do Sul SC, 2012. Parte do conteúdo integra também o workshop 

Marketing Através da Embalagem realizado diversas vezes. 



 

 

 

Carga horária - Workshop de 8 horas, ou palestra de uma hora e meia. 

Público alvo - Estudantes e profissionais de moda, design gráfico, design de produto e 

marketing de moda. 

Conteúdo - A trajetória histórica da tipografia e suas relações com a moda nos séculos XX e 

XXI. O design dos logotipos como instrumento estratégico para o posicionamento das 

marcas de moda no mercado nacional e internacional. 

Como se estabelecem as relações e estéticas entre o design tipográfico, o design de 

produtos, a arquitetura e a moda. A identidade gráfica das tribos urbanas, os estilos de vida 

e sua manifestação em estampas e logotipos. 

É apresentada uma coletânea de referências das possibilidades de uso do design 

tipográfico especialmente em tendências de inspiração urbana. 

O workshop inclui exercícios práticos de exploração de possibilidades de composição 

tipográfica para uso em moda. 

Como resultado desta atividade espera-se que o participante desenvolva o olhar que o leve 
a estabelecer relações coerentes entre o design tipográfico e os conceitos e tendências de 
moda para aplicação em estamparia, em desenvolvimento de produtos e no marketing de 
moda. 

Histórico - Conteúdo apresentado em duas adições como palestra na FAAP, em São Paulo, 

2010 (MBA em Gestão do Luxo e Especialização em Design Gráfico), na Faculdade Santa 

Marcelina, em São Paulo, 2010, e também no Sul Fashion Week em Florianópolis, 2011. 

Constituiu a base das disciplinas de design gráfico voltado para moda ministradas no 

Instituto Orbitato em Pomerode SC e no Instituto Europeu de Design em São Paulo. 



 

 

 

Carga horária - Workshop de 8 horas, ou palestra de uma hora e meia. 

 

Público alvo - Estudantes e profissionais de design gráfico, design de produto, arquitetura, 

terapia ocupacional, gerontologia e demais áreas da saúde. 

 

Conteúdo - Baseada em referências internacionais, essa atividade trata de abordagens 

relativamente recentes em projetos (Design Inclusivo, Universal ou Para Todos) que visam 

promover o uso satisfatório dos produtos por públicos mais amplos do que as abordagens 

tradicionais atendem. 

 

É demonstrado como o design, superando falhas projetuais, pode melhor atender também 

portadores de deficiências, idosos e demais pessoas com alguma limitação. 

 

A atividade prática consiste em manipular e avaliar produtos eletrodomésticos aplicando 

metodologia adaptada da Universidade de Cambridge que, com auxílio de limitadores de 

movimento, visão e audição, possibilita identificar os pontos críticos e propor correções na 

busca de mais usabilidade. 

 

Ao final, o participante estará sensibilizado para a importância de introduzir os princípios 

do Design Universal em seus projetos. Será capaz de identificar as características que 

podem tornar os produtos mais adequados ao uso pelo conjunto da população. 

 

Histórico - Essa atividade é um desdobramento da pesquisa sobre embalagens inclusivas 

cujos princípios e métodos de avalição são similares. Foi aplicada como workshop de 

capacitação aos professores do curso de Design do Centro Universitário Franciscano 

UNIFRA, em Santa Maria RS, 2013. Integrou o conteúdo apresentado no Encontro 

Embalagem Inclusiva, evento paralelo chancelado da Bienal Brasileira de Design, 

Florianópolis 2015. 



 

 

 

Carga horária - Palestra de uma hora e meia. 

 

Público alvo - Estudantes e profissionais de design gráfico, design de produto, publicidade, 

marketing, moda, cosmética e perfumaria. 

 

Conteúdo - Um histórico sobre a evolução das embalagens de perfume e sua importância 

como expressão visual e tátil dos conceitos ligadas ao aroma. 

 

A construção da identidade de marca através das embalagens. Os perfumes como extensões 

de linhas de produtos de moda, joias, automóveis etc. 

 

Materiais e técnicas de produção, decoração e impressão com ênfase no vidro, suas 

peculiaridades, potencialidades e limitações que influem no design.  Apresentação e análise 

de embalagens de marcas nacionais e internacionais, incluindo amostras. 

 

Exemplos de aplicação de metodologia de design no desenvolvimento de embalagens de 

perfume integrando o design de produto e design gráfico. 

 

Ao final da atividade, o participante estará apto a aplicar conhecimentos básicos e 

intermediários em projetos de embalagens de perfume explorando as possibilidades 

expressivas das formas dos frascos, tampas e caixas como elementos integrados. 

 

Histórico - Esse conteúdo deu suporte aos projetos de embalagem para perfumes 
propostos à classe na disciplina Embalagem ministrada no curso de Design do Centro 
Universitário Franciscano UNIFRA, 2013. 

Palestra ministrada no curso de História, para classe da disciplina optativa História do 
Perfume, da mesma instituição, 2013. 



 

 

 

Carga horária - Palestra de uma hora e meia. 

Público alvo - Estudantes e profissionais de design gráfico, design de produto, publicidade 

e marketing. 

Conteúdo - Essa palestra traz relatos sobre experiências na realização de projetos para 

empresas de grande, médio e pequeno porte, tanto integrando equipes como atuando 

individualmente durante mais de 25 anos de atividade profissional. 

Como se deu a formação profissional durante e depois da graduação em Comunicação 

Visual na UFSM. Como as mudanças tecnológicas e a evolução da profissão influenciou a 

trajetória. 

A importância da relação com clientes, parceiros e fornecedores para se chegar melhores 

resultados ao final dos projetos.  

Apresentação, através de projetos realizados, de variados processos criativos utilizados em 

momentos distintos da carreira. 

Como resultado desta palestra, espera-se que o participante seja estimulado a buscar os 
próprios caminhos profissionais respeitando características pessoais e explorando suas 
possibilidades de inserção no mercado. 

 

Histórico - Palestra ministrada no curso de Design da UFSM em Santa Maria RS, 2013.  


