
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Currículo 
Ricardo Aguiar 
Publicitário/Marketing 
 

 

Cel.: [11] 97286.4565 

ricardoaguiar.mkt@gmail.com 

São Paulo/SP 

facebook.com/ricardoata 

linkedin.com/in/ricardoaguiar-mkt 

site: arenapro.com.br 

clique para me chamar no WhatsApp 

Marketing & Publicidade, Web Designer, Designer Gráfico 

 

 

O meu nome é Ricardo, sou Publicitário com mais de 15 anos de 

experiência trabalhando na área de Marketing e Publicidade 

desenvolvendo soluções de branding que fortaleçam marcas e 

produtos. 

 

Ao longo desses anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em 

Agências de Publicidade, Jornais, Fábricas de Calçados Infantis. 

Também, por 12 anos trabalhei em uma das maiores empresas da 

América Latina fabricante de Equipamentos de Proteção Individual, 

a BSB - Brazil Safety Brands. 

 

Entre as minhas habilidades profissionais se destacam: criação de 

peças publicitárias online e offline; anúncios publicitários; criação de 

materiais de sustentação de marca, identidade visual, peças 

promocionais e de lançamentos de produtos; criação de 

embalagens; desenvolvimento de sites; gestão de mídias sociais, 

criação de e-mail marketing; logomarca 2d e 3d; desenvolvimento 

de PDVs; fotografia; manipulação de imagens; edição de áudio e 

vídeos; entre outras ações do departamento. 

 

Ótimo relacionamento com agências de publicidade, equipe de 

vendas e fornecedores. Proativo e proficiente na organização de 

eventos corporativos. 

 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda. 

Universidade Paulista - UNIP - ano 2001 

Sobre: 

Objetivo: 

Formação: 

São Paulo, 03/2021 

mailto:ricardoaguiar.mkt@gmail.com
https://arenapro.com.br/
https://wa.me/5511972864565?text=Olá!%20Você%20vai%20conversar%20com%20Ricardo%20Aguiar


Informática: 

Idioma: 

  
 

set2007/out2019 

BSB Brazil Safety Brands - Produtora de Equipamentos de Proteção 

Individual. 

cargo: Coordenador de Marketing, Analista de mídias sociais, 

Designer Gráfico, Web Designer 

www.bsbsafety.com 

 

mai2003/set2006 

Bical Calçados - Fábrica de Calçados Infantis 

cargo: Auxiliar de Marketing, Designer Gráfico, Web Designer 

 

mar2001/ago2002 

Jornal Folha da Região  

cargo: Designer Gráfico, Web Designer 

www.folhadaregiao.com.br 

fev2001/mar2001 

Agência Pontual Propaganda 

cargo: Designer Gráfico, Web Designer 

www.pontualpropaganda.com.br 

 

jun1998/nov2001 

EMBAG Embalagens Plásticas 

cargo: Diretor de Arte 

 

• criação e manutenção de sites  

• gestão de redes sociais 

• criação de e-mail marketing 

• google adwords 

• design de embalagens 

• criação de apresentações 

 

 

• edição de áudio e vídeo 

• criação de campanhas 

   de incentivo às vendas 

• manipulação de imagens 

• fotografia 

• organização de feiras 

   e eventos 

• wordpress 

• photoshop 

• indesign                        

• illustrator 

• corel draw 

• pacote office  

 

 

• dreamweaver 

• programas de edição 

   de áudio e vídeo 

• cliente FTP 

• audacity  

 

inglês intermediário 

 

 

Acesse o meu portifólio on-line: arenapro.com.br   -   obrigado! 

Experiência 

Profissional: 

Habilidades: 

http://www.bsbsafety.com/
https://arenapro.com.br/

