
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

COCA-COLA JEANS - Itajaí/SC
ESTILISTA / Janeiro de 2011 à Julho de 2015

Pesquisa e criação da coleção comercial e 
conceitual do segmento masculino da 
marca Coca-Cola Jeans. Viagens nacionais 
e internacionais de pesquisa de tendências 
e análise de mercado. Acompanhamento 
da produção dos materiais e organização 
dos eventos de divulgação da coleção, 
como campanha, lookbook, convenção e 
desfiles no Fashion Rio.

#masculino #jovem #graphicdesign 

 

VOGUE TECIDOS E MODA - Blumenau/SC
ESTILISTA / Junho de 2005 à março de 2006

Atendimento direto a clientes, ofertando  
consultoria de estilo, suporte criativo, 
criação e desenho de croquis 
personalizados. Elaboração e execução de 
vitrines e VM’s criativos desenvolvidos a 
partir de rolos de tecidos.

#feminino #gala #festa #noite

FORMAÇÃO

MODA - Estilismo Industrial - FURB
                Blumenau/SC

MARKETING - MnM Institute
                         Sydney/Australia

INGLÊS - Lloyds International School
                 Sydney/Australia

HABILIDADES

Desenho manual / Corel Draw
Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
Microsoft Office / Macintosh

EXTRAS
VIAGENS DE PESQUISA
Shanghai / Nova York / Atlanta / São Francisco
Los Angeles / Londres / Paris / Barcelona

SCMC - Santa Catarina Moda e Cultura
FURB + Grupo Diana Têxtil

 
DUDALINA - Blumenau/SC
ESTILISTA / Março de 2006 à janeiro de 2011

Pesquisa e criação da coleção comercial do 
segmento masculino da marca INDIVIDUAL
do Grupo Dudalina. Viagens nacionais e 
internacionais para pesquisa de tendências 
e análise de mercado. Acompanhamento 
da produção e organização dos materiais e 
eventos de divulgação da coleção, como 
campanha, lookbook e  convenção.

#masculino #casual #camisaria #alfaiataria 

       

ZARA HOME - Sydney/Australia
VISUAL MERCHANDISER + VENDEDOR 
Outubro de 2015 à Agosto de 2016

#homewear #visualmerchandising #vendas 

Elaboração e execução de VM’s criativos 
desenvolvidos a partir de briefing fornecido 
pela Zara Home Spain.
Atendimento direto a clientes, ofertando 
consultoria criativa na composição de ambi-
entes personalizados.

LOJAS RENNER S/A - Porto Alegre/RS
DESIGNER DE PRODUTO
Janeiro de 2017 até atualmente

#masculino #tradicional #camisaria #alfaiataria

Criação e desenvolvimento de toda a 
coleção da marca Preston Field - masculino 
adulto com foco em alfaiaria e camisaria.
Elaboração e execução do material gráfico, 
desde padronagens a aviamentos.
Viagens internacionais para pesquisa de 
mercado e tendências e para desenvolvi-
mento de coleção importada da Ásia.
Concepção de visual merchandising.

GAP - Sydney/Australia
VENDEDOR  
Outubro de 2015 à Janeiro de 2016

#feminino #masculino #infantil #vendas 

Atendimento ao consumidor final da marca, 
dando suporte à experiência de consumo, 
contribuindo com informações técnicas e de 
conceitos de coleção.

PEDRO ANTONIO
Designer de Produto

(47) 98812-3856 
pedroavlis@gmail.com
@_pedroantonio 
www.pedroantonio.net


