
Robson Reis Silva
Brasileiro, 53 anos , Casado , 2 filhos

Dados Pessoais
robsonilustracoes@gmail.com

(21) 2611 6277

(21)988806277

Rua Abel, nº75/casa 4 Santa Rosa 24240010 Niterói Rio de Janeiro Brasil

Objetivos
Direção de Arte Sênior ou Designer Pleno; Supervisão ou Coordenação nas áreas de Comunicação e Criação para 
mídias digitais e Design Gráfico.

Resumo Profissional
Meu nome é Robson Reis Silva. Sou Designer e Diretor de Arte. Também sou especialista em Operações Gráficas 
(finalização) e Produção Gráfica. Sou ilustrador (trabalho com papel, no Photoshop e illustrator). Ultimamente venho 
atuando como Diretor de Arte e com o desenvolvimento de artes visuais e projetos de Designer. Adquiri significativa 
vivência em liderança de equipe composta por Operadores de Computação Gráfica na McCann Erickson e Image 
Lab. Sempre trabalhei com criação, diagramação, finalização e produção publicitária. Fiz ilustrações para o Livro 
“AS RUNAS - Um Presente para o Autoconhecimento” de Carmen Romanini. Trabalhei recentemente para a Agência 
AP, com o Diretor de criação Alexandre Leão, que tem como foco principal as linhas de Cosméticos MUSA.

Formação
Escolaridade

Formação superior completa

Graduação

Programação Visual, Faculdade da Cidade

(Janeiro de 1994) - Concluído

Ensino Médio Profissionalizante

Técnico em Edificações, Colégio Getúlio Vargas

(Novembro de 1981) - Concluído

Idioma Leitura Escrita Conversação

Espanhol

Inglês

Histórico Profissional
Agência AP
Diretor de Arte e Criação - Junho/2018 a Dezembro/2019

Trabalhei nesta empresa como Diretor de Arte Sênior. Trabalhando com criação para clientes do setor de cosméticos, 
moda, restaurantes e vendas. Criando para mídia externa e TV como também para marketing digital e redes sociais.

mailto:robsonilustracoes@gmail.com


Image Studio LTDA
Coordenador de Computação gráfica - Julho/2010 a Janeiro/2016

Coordenação e liderança de equipe composta por operadores de computação gráfica , Web designers e manipuladores 
de imagem.

McCann Erickson Publicidade LTDA
Operador de Computação Gráfica - Setembro/2004 a Julho/2010

Operação de Computação Gráfica. Fazendo toda a parte de finalização gráfica de uma agência de publicidade, como 
diagramação e fechamento de arquivos para a área de produção gráfica e web da agência. Essa atuação proporcionou 
larga experiência com Photoshop, illustrator e Indesign.

Diagraphic 2003 Editora
Programador Visual - Julho/2003 a Agosto/2004

Design, criação , diagramação e produção de livros técnicos voltados para a área médica e de Arte.
Criação de sites também para esta área e para museus e artistas.

Arteplus Comunicações LTDA
Diretor de Arte e Criação - Junho/1999 a Agosto/2002

Trabalhei, nesta época, com criação e produção gráfica (analógica e digital). Obtive larga experiência ao realizar 
trabalhos publicitários para grupos financeiros (bancos, advogados e agências).

Olive & Ristow Brasil.com Publicidade e Propaganda LTDA
Diretor de Arte e Designer - Outubro/1998 a Maio/1999

Trabalhei, nesta época, com Criação (analógica e digital). Tive grande conhecimento para realizar trabalhos 
publicitários para a área de publicações de livros e revistas (Editoras).

BM&A Bhartolomeu, Milet e Associados Comunicação e Marketing
Estagiário de Arte - Abril/1992 a Dezembro/1996

Trabalhei, nesta época, como ilustrador publicitário (analógica e mais tarde digital). Fazia ilustração e finalização 
analógica. Foi nesta empresa que tive meu primeiro contato com a computação gráfica. Trabalhei com um Performa 
9800 da Apple. Neste eu adquiri meus primeiros conhecimentos com o Photoshop e Quarkxpress. Entrei como 
ilustrador e finalizador, depois me tornei estagiário de Direção de Arte. Meus conhecimentos com os softwares 
Photoshop e QuarkXPress aumentaram muito e a parte de finalização e ilustração analógica começaram a desaparecer 
do mercado.

Brasil América Publicidade S.A
Ilustrador - Agosto/1988 a Novembro/1991

Trabalhei nesta empresa como ilustrador publicitário. Todo o trabalho nesta agência era feito de forma analógica. 
Primeira agência de grande porte que eu trabalhei. Tinha como principal cliente o Supermercado CB que, naquela 
época, tinha filiais em todo o Brasil. Possuía um exaustivo trabalho de varejo e Marketing. Porém não possuíam 
nenhum equipamento digital. Trabalhei, nesta época, com o grande ilustrador Beto Fiori.

Empresa Gráfica Gazetilha LTDA
Diagramador e Arte Finalista - Junho/1985 a Julho/1988

Trabalhei nesta empresa como ilustrador publicitário e arte finalista. Aprendi muito sobre artes gráficas analógicas 
daquela época. Que me deu profundo conhecimento gráfico, e mais tarde facilitou minha migração para a área de 
computação gráfica. Todo o trabalho nesta empresa era feito de forma analógica. Foi meu primeiro emprego.

Último Salário e Benefícios
Último salário

R$ 4.500,00 em Janeiro/2019

Benefícios

Vale Refeição, Vale transporte e Plano de Saúde.

Outros objetivos
Pretensão salarial

Faixa de R$ 4.000,00

Região de interesse
Preferência pela região de Niterói e Rio de Janeiro ou num raio de aproximadamente 50 km.



Aceita viajar pela empresa.
Aceita considerar propostas de outras regiões.

Informações complementares
Em Agência de Publicidade: 
Operações Gráficas (finalização) finalização de Livros de Arte e e catálogos, Produção gráfica, Criação e Direção de 
Arte Na Computação Gráfica: 
Photoshop, Illustrator, InDesign, Quarkxpress, Freehand, Adobe Premiere, Keynote, Pages, Numbers, Office (Excel, 
Powerpoint e Word), Auto-Cad e Corel Draw.
Na Web: Dreamweaver, Adobe Muse. Flash
Ilustração a mão, no Photoshop e illustrator.
Aquarelista

Última atualização
15/01/2020
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