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PROGRAMA GERMINAR

2006-2012

2019-2020

2009-2011
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Industrial - Curitiba, PR

ESTILISMO DE CONFECÇÃO INDUSTRIAL

Direção de arte
Apresentações 
Branding
Social media
Storytelling
Facilitação 
Ilustração

Photoshop
Lightroom
Illustrator
Indesign
Pacote Office
Keynote
HTML/Newsletter
After Effects

ATUAÇÃOFORMAÇÃO

PRÊMIOS E EXPOSIÇÕES 

11ª Bienal Brasileira de Design Gráfico 
- Coleção Da Roda à Bossa  

Bom Design Categoria Design Gráfico  
Catálogo Pachamama- Segundo Lugar 

 5ª Edição do Desafio Passarela Senai    
- Primeiro Lugar

DIRETORA DE ARTE
DESIGNER 

Sou apaixonada por criação e resolução de problemas. Possuo um 
sólido conhecimento em direção de arte, apresentações, storytelling 
e produção de conteúdo para mídias sociais.  Devido a minha 
formação e por já ter atuado em várias frentes, transito em áreas 
distintas. O que facilita minha inserção em projetos 
multidisciplinares. 

Ser fundadora de uma empresa de design também me possibilitou 
uma expertise alta em gestão de projetos e pessoas. 

CONHECIMENTOS

LORENA MATIOLI contato@lorenamatioli.com 

+55 41 84375401

 R. ARTUR DE AZEVEDO, 1687 
 PINHEIROS, SÃO PAULO 
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EXPERIÊNCIA

2018 - Presente 
FREELANCER

Trabalho como freelancer em projetos de design gráfico, direção de arte, produção de conteúdo e 
desenvolvimento de apresentações. 

Trabalho na parte de desenvolvimento de conteúdo e redes sociais. Atendendo clientes como 
Swarovski, TecBan e Tena. 

Office Assistant

2010 - 2011 | 2008 - 2009  
WOODBURY SKI AREA - EUA

Tarefas variadas com a funcionalidade de manter a estação em plena operação durante atemporada de 
ski, auxilio administrativo, venda de pacotes para turistas e fechamento do caixa.

Estagiaria ilustração

2010 
CIRCUS DESIGN

Colorir, finalizar e desenvolver ilustrações para apostilas do Curso Positivo.

Co-Fundadora e Diretora Criativa 

2012 - 2018  
LUPI DESIGN

Como uma das sócias da fui responsáveis por toda a criação e gestão da empresa. Dentro do Lupi 
executei o design gráfico da marca. Também desenvolvi a comunicação visual do e-commerce, gestão 
das redes sociais e a fotografia de produtos.

Durante todo o período da empresa lançamos mais de 14 coleções diferentes inspiradas na cultura latino 
americana. Fizemos uma série de produtos e projetos em parceria com marcas como o Shopping 
Mueller, o AquaRio e Museu Oscar Niemeyer.  Participamos de feiras e eventos de vendas tanto em 
atacado como no varejo. Fomos parte do projeto Design Export da Apex em parceria com o Centro Brasil 
Design. E em 2017 abrimos um quiosque dentro de um shopping de luxo de Curitiba.

Diretora Criativa 

Diretora de Arte 

2018 - 2019
PINHA.CO

Desenvolvi todo o branding, a identidade visual e o site da marca. Além de realizar a gestão do 
e-commerce, das mídias sociais e a fotografia dos produtos. 

2019 - Presente 
HAVAS+


