SOBRE
Sou designer por formação, mas curioso por paixão.
Especialista em design para web, mas também atuando
nas áreas de marketing digital, inovação, educação a
distância, interatividade além de programar um
pouquinho em Javascript e PHP.

Bruno Cochito

Atuei durante 10 anos como gestor de equipes, seja de
designer, ilustradores, programadores e redatores,
sempre ajudando todos eles a alcançar patamares
maiores e com mais desafios.

Especialista em Design para Web

OBJETIVO
CONTATO

Áreas de design, comunicação, marketing ou inovação.

(21) 99182-9032
brunocochito@gmail.com
São Gonçalo, RJ

DADOS PESSOAIS
Nascimento: 28/11/1977
Relacionamento: Casado (pai do Calvin)
Nacionalidade: Brasileiro

IDIOMAS
Português (nativo)
Inglês (intermediário)
Espanhol (básico)

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES
Marketing Digital
Gerenciamento de redes sociais e mensuração de dados;
Criação e monitoramento de campanhas de anúncios no
AdWords, Facebook Ads e LinkedIn; Amplo domínio de
marketing inbound, desde nutrição até captação de leads;
SEO; Campanhas de e-mail marketing.
Comunicação e Conteúdo
Orientação de redatores na geração de conteúdo relevante;
elaboração de planos de estudo de e-learning; Revisão
textual e de qualidade, tanto para texto quanto para
interação.
Planejamento e Gestão
Coaching em colaboradores; Gestão de equipes com uso de
Gamification e métodos de gerenciamento de projetos; Uso
do método SCRUM para desenvolvimento de projetos numa
equipe de criação; Administração de tempo com GTD e
Kanban; Customer Success; Desenvolvimento de plano de
negócios com Canvas e MVP.
Design e Criação
Tratamento de imagens; Vetorização; Diagramação;
Produção gráfica; Animação; Edição de videos; Gestão de
Branding; Boas noções de arquitetura da informação e UI/
UX; Design Thinking e Design de Serviços;
Programação
Amplos conhecimentos em HTML 5, CSS 3, JavaScript e
ActionScript; Boas noções de PHP; Domínio de Wordpress e
Moodle; Aprendendo Xcode e Arduíno.

FORMAÇÃO
ACADÊMICA
Graduação em Design Gráfico
Instituto Politécnico da UNESA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Sócio e Diretor de Criação na Agência Plugue
Novembro de 2016 até o momento.

Concluído em dezembro de 2002.

Responsável por toda parte de design web e
desenvolvimento, assim como monitoração dos clientes
e atendimento.

Graduação em Publicidade e Propaganda
UNESA

Freelancer na Affero Lab

Em aberto desde junho de 2000.

COMPLEMENTAR
Copy Samurai
Conrado Adolpho
Cursando desde Janeiro de 2019.

Gerador de Tráfego
Vicente Sampaio
Março de 2018.

Marketing Digital e Inbound
Resultados Digitais
Maio à Julho de 2015.

Inovação com Design Thinking
IBMEC

Desde Novembro de 2016.

Atuando como desenvolvedor no Articulate Storyline de
cursos on-line para clientes da empresa, assim como
design de telas e interatividades.
Fundador da Irrestrita - Educação Estratégica
Desde Março de 2016.

Atuando como consultor de design e marketing digital
para pequenas empresas, como também desenvolvedor
web.
Designer de Inovação na Líteris Treinamento Online
Outubro de 2014 até Fevereiro de 2016.

Responsável por todo monitoramento do marketing
digital, conteúdo para blog e redes sociais além da
gerência e criação de novos produtos.
Gerente de Planejamento na Líteris Treinamento Online
Fevereiro de 2011 até Setembro de 2014.

Junho de 2014.

Responsável pela gestão, consultoria, desenvolvimento e
implementação de projetos educacionais.

Fundamentos da Gerência de Projetos
FGV

Coordenador de Design na Líteris Treinamento Online

Agosto de 2013.

Fundamentos do Magento
Infnet
Junho de 2012.

Introdução ao SCRUM
PUC-RJ
Janeiro de 2011.

Outubro de 2005 até Janeiro de 2011.

Responsável por toda equipe de designers, projeto visual
e revisor de qualidade.
Proprietário na Irrestrita Comunicações
Julho de 2003 até Setembro de 2005.

Designer freelancer, atuando na área de
desenvolvimento de sites e sistemas online.
Assistente de Marketing na Dipponta Marketing
Promocional – Setembro de 2002 até Junho de 2003.
Estagiário de Pré-Impressão na Borrelli Gráfica e
Editora – Maio de 2002 até Setembro de 2002.
Analista de Dados na CERJ – Maio de 2001 até Fevereiro de
2002.

Assistente Comercial na Infoglobo Comunicações –
Janeiro de 1996 até Fevereiro de 2001.

UM POUCO MAIS
Chef Express
Instituto de Gastronomia Americano
De março até agosto de 2014.

Brevet de Ciclismo Audax 200
Audax Rio

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
Projeto, design, desenvolvimento, implementação e
acompanhamento de vários projetos de sites em
Wordpress, para diversos clientes, tornando-me
especialista no tema DIVI, do Elegant Themes.

2013 e 2014.

Gerenciamento de mais de 300 projetos educacionais
para mais de 40 clientes, nacionais e internacionais;

REDES SOCIAIS

Liderando mais de 40 colaboradores no decorrer da
empresa, tanto designers como redatores, ilustradores e
programadores;

/brunosousacochito
/brunocochito
/brunocochito
/in/brunocochito

Desenvolvimento de plataforma para visualização de
treinamentos, totalmente feita em Actionscript e
Javascript;
Desenho e implantação de diversos layouts para portais
de treinamento em Moodle;
Redação, projeto gráfico e diagramação do e-book
“Integração via e-Learning”, para a Líteris Treinamento
Online, disponível em:
http://materiais.literis.com.br/ebook-integracao;
Direção, storyboard , conteúdo, animação e locução do
vídeo “Valéria e o Suporte Operacional”, também para a
Líteris Treinamento Online, disponível em:

PORTIFOLIO ONLINE
Conheça mais sobre mim em meu portifolio online:
www.brunocochito.com/resume/portfolio/

BRUNO SOUSA COCHITO

