
 
 

 
THALES MARCELO MÜLLER DIAS 
 

Brasileiro, 33 anos 
Rua Pedro Cunha, 557, Capoeiras 
Florianópolis/SC 
 
(48) 9990 3113 
muller.thales@gmail.com 

Objetivo 
  
Atuar em um ambiente criativo e colaborativo desenvolvendo projetos inovadores. 
 

Formação 
Bacharel em Desenho Industrial – Design de Produto  
UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina  
Ingresso em agosto/2002, formação em dezembro/2006. 
 
Formação com ênfase em metodologias e ferramentas de design. 
Tema de Pesquisa de Conclusão de Curso: “Biônica como Ferramenta de Design 
Industrial: Contribuição para o desenvolvimento de soluções cabíveis ao design.” 
 
Pós Graduação em Marketing 
Universidade Estácio de Sá 
Ingresso em março/2013, conclusão prevista julho/2016 (entrega artigo). 

 

Experiência 

Profissional 

 
Set./2005 a Set./2006 
Intelbras 
Cargo: Estagiário – Designer 
Atividades: Desenvolvimento de projetos de produto e gráfico;  
 
Fev./2008 a Set./2008 
Courier System / Xerox (Londres/UK) 
Cargo: Estoquista e Entregador (Bicicleta) 
Atividades: Recebimento de pedidos, separar, entregar e recolher peças da Xerox. 
 
Novociclo Ambiental S.A. 
Abr./2009 a Jun./2011 
Cargo: Gestor de Design  
Atividades: Gerenciar a Área, desenvolver projetos de produto e gráfico, contato 
com fornecedores, padronização de serviços e processos, ampliação do setor de 
design (P&D e Operacional) 
 
Avalon Produtora de Vídeos LTDA 
Nov./2011 a Fev./2012 
Cargo: Editor de Vídeos  
Atividades: Coordenar o setor de vídeo, editar e finalizar vídeos para um programa 
televisionado, desenvolvimento de vinhetas, propagandas e projetos gráficos. 
 
MG Eletro Comércio e Importadora LTDA 
Mar./2012 a Jun./2014 
Cargo: Coordenador de Marketing / Designer de Produtos 
Atividades: Coordenar o setor de MKT, desenvolver campanhas e promoções. 
Elaborar peças gráficas e padronização da comunicação. Desenvolver e lançar 
novos produtos, etc. 
 
Espaço da Cortina 
Mar./2013 até o momento 
Cargo: Consultor de Design 
Atividades: Elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico, 
reformulação do logotipo e desenvolvimento da Identidade Visual, Site, redes 
sociais, comunicação interna e externa, promoções, ações de relacionamento, etc. 
 
Berry Fields – www.berryfields.com.br (sócio / proprietário) 
Set./2014 até o momento 
Cargo: Design / Marketing 
Atividades: Participação efetiva na concepção de todas as etapas do e-commerce. 
Desenvolvimento do projeto gráfico (identidade visual, layout, embalagem, etc.) e 
área de comunicação (CRM, redes sociais, etc.). Responsável pelo setor de 
Marketing e funções inerentes ao Design. 



 

Alguns Projetos 

Paralelos 

 Projeto de instrumento lúdico de intervenção psicopedagógica; 

 Projeto de cerâmica para o restaurante Z Perry; 

 Desenvolvimento de material em campanha de educação ecológica para 
empresa Canasvieiras Transportes Ltda; 

 Desenvolvimento do Logotipo e slogan do grupo de ciclistas “Cycling, 
carbon free life style”; 

 Elaboração de Identidade Visual, site e papelaria para empresa Distribal 
Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda; 

 Elaboração de vídeo culinário para empresa SeisMiles (filmagem e edição, 
projeto conceitual); 

 Elaboração do vídeo institucional do escritório de design Paradesign 
(filmagem e edição); 

 Elaboração de vídeo motivacional para o Clube de Futebol Guarani da 
Palhoça (edição); 

 Desenvolvimento em parceria com a arquiteta Clélia Pfeifer de um 
Mostruário de Sapatos para Azaléia; 

 Desenvolvimento de materiais gráficos para os correspondentes bancários 
RedeCash – São Judas Itajaí e RedeCash – Porto Belo; 

 Desenvolvimento de apostila estilizada como revista com técnicas de 
atendimento e vendas para as Lojas Planetta; 

 Parcerias com a Aequo Sustentabilidade para linhas de produtos visando a 
sustentabilidade dos pontos de venda do Grupo Rivieira e para condomínios 
residenciais; 

 Elaboração do Logotipo e papelaria para Hunting Tendencies, consultoria 
de moda; 

 Desenvolvimento da identidade visual para A Gestora - Assessoria 
Administrativa; 

 Desenvolvimento de uma linha de produtos relacionados a esporte para a 
empresa Mimo do Atleta (www.mimodoatleta.com.br).  

 
 

Conhecimentos 

Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portfólio 
Online 

 

 

 Softwares: Pacote Office, Solid Works, Photo View 360, Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe Premiere e CorelDraw; 

 Desenho à mão livre; 

 Práticas de oficina de metal / madeira e modelagem; 

 Participação no Curso de Pintura e envernizamento para indústria 
moveleira; 

 Participação no Workshop “O Processo Criativo” – Prof. Charles Watson; 

 Inglês - Upper Intermediate; 

 Aluno Especial da Disciplina: Gerenciamento de Projetos da 9ª. Fase do 
curso de Administração da ESAG/UDESC; 

 Aluno Especial da disciplina: Fundamentos Estratégicos da Gestão de 
Design do Mestrado de Gestão de Design da Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC. 
 

 
 

http://mullerthales.wix.com/portfolio 

Habilidades 

Pessoais 

 
Comprometimento, pró-atividade, facilidade de aprendizagem, gosto pela busca 
de diferenciais, bom relacionamento interpessoal e versatilidade. 

 
 

 


