Diego Cabral
Product Designer

dc280897@gmail.com

http://diegocabral.me
(21) 98610-5347

linkedin.com/in/diegocabralr/

Experiências

Formação

Concrete Solutions / Product Designer

Graduação em Design

Ago 2020 - Atual

Jan 2018 - 2021, Centro Universirário
Carioca (Unicarioca).

Como Product Designer consultor, atuo em um cliente internacional
do mercado financeiro, sou responsável por projetar de
ponta-a-ponta o internet banking e toda a parte de investimento do
banco. Trabalho em parceria com a Product Owner na otimização de
processos com o time de desenvolvimento, pesquisas exploratórias e
dinâmicas de co-criação. Além disso, conduzi pesquisas com foco
em arquitetura da informação, análise de competidores e testes de
usabilidade com objetivo de melhorar a experiência do produto.

Mutual / Product Designer

Graduação em Ciência da
Computação
Jan 2015 - Dez 2017 (não concluído),
Centro Universirário Carioca (Unicarioca).

Cursos

Mar 2020 - Ago 2020
Atuando na squad do aplicativo do investidor, que conecta crédito de
investidores para empresas e pessoas físicas. Apliquei algumas
pesquisas de exploração, testes usabilidade, mapeamento de
problemas e criação de interfaces. Minha principal função é construir
soluções digitais do início ao fim em parceria com Product Managers,
Desenvolvedores e Designers, trazendo a melhor experiência possível
para os usuários.

Cidadania Já / Product Designer Intern

Design System Boost
Jul 2020 - 2020, Pixelcast

Design Circuit
Set 2019 - 2020, Design Circuit

Bootcamp Master Interface Design
Jun 2019 - 2021, Aela.io

Maio 2019 - Mar 2020
E

ntrei na equipe de produto do cidadania já para desenvolver outras

partes do sistema e aplicar testes de usabilidade.

Juros Bai

os / Product Designer Intern

x

Jul 2018 - Mai 2019
Responsável pelo redesign produto do Juros baixos. Realizei

Skills
UX Research, User Interface, Análise de
competidores, Surveys, Prototipação, Responsive
web design, Teste de usabilidade, Mapeamento
de personas, Priorização de recursos, Análise
heurística

atividades como Análise de competidores, desk research, user flow,
:

criação de protótipos de alta fidelidade e aplicação de avaliação
cooperativa.

P

ro etos pessoais
j

Design In / Co-Founder
Comunidade online que viabiliza a conexão entre designers de

qualquer lugar, tornando assim o conhecimento mais acessível.
Contamos com o apoio de grandes nomes do design nacional e

internacional para trazer assuntos que gerem debates e troca de
informações entre diferentes áreas do design, e mais de 1000
membros registrados em nossa iniciativa.

Ferramentas
Figma, Adobe Creative Suite, Invision, Marvel,
Zeplin, Proto.io, Optimal Workshop, UsabillityHub

