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Olá! Meu 
nome é Luiz 
Carlos

Sou um designer que vive na cidade de São Paulo. Busco trabalhar 
na criação de projetos de comunicação, produtos ou tecnologia 
a fim de adquirir novas habilidades e experiências nesses 
segmentos que amo. Sou dedicado, centrado, sincero, criativo, 
calmo e desejo usar minhas características e habilidades para 
fazer a diferença na vida das pessoas para quem eu projetar.
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Altyex
A Altyex é uma empresa de São Paulo que trabalha com 
contabilidade para negócios em cresscimento e igrejas 
evangélicas.

Por causa da diferenças entre esses dois segmentos, foi criada 
uma identidade central para a empresa da qual derivaram-se logos 
específicos para cada um desses setores de mercado.

altyex.com.br
instagram.com/altyex
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Fig 02
Logos auxiliares 

para os dois   
segmentos 

diferentes

Fig 03
Mockup do 
Instagram da marca



Fig 05
UI desenvolvida 

para o site da 
empresa



Rango
Rango foi um projeto em coautoria com meus colegas da fauusp: 
Amanda Asato e Lucas Longue. A ideia era criar um serviço 
destinado a entregar marmitas para trabalhadores da área da
contrução civil.
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Fig 02
Exemplo inicial de 

aplicação de logo e 
paleta de cores em 

peças gráficas. 

Fig 03
Exemplo inicial 
de aplicação de 
tipografia em peças 
gráficas

Fig 04
Proporções do 
logotipo e marca 
gráfica

Fig 05
Proporções da 
marca gráfica



Inktober 2020
Em Outubro, eu participei do Inktober, um evento anual onde 
artistas se comprometem a realizar e postar uma iliustração por 
dia.

Para esse ano, decidi usar uma abordagem diferente para 
minhas ilustrações. Primeiramente, defini o tema geral como 
"Videogames" e, a fim de exercitar minhas habilidades em criação 
de estampas, decidi que todas as artes criadas deveriam ser 
minimalistas e passíveis de serem colocadas numa camiseta.
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Fig 02
Ilustração baseada 
no jogo A Hat in 
Time

Fig 04
Ilustração baseada 
no jogo Enter the 
Gungeon

Fig 03
Ilustração baseada 

no jogo Overcoocked



Fig 06
Ilustração baseada 

no jogo Minecraft

Fig 08
Ilustração baseada 

no jogo Hollow 
Knight

Fig 07
Ilustração baseada 
no jogo Pokémon





Site Pessoal
Criei os wireframes e layouts para o meu site pessoal em 
construção. A premissa era fazer algo simples e funcional que 
refletisse o meu trabalho como designer.
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Grid

Largura: 1140px 
Coluna: 65px 
Margens: 15px 
Entre colunas: 30px

Tipografia

Black
Medium

Roboto
Bold
Regular

WireframesPaleta de Cores

#E6F9FE

#EE0080 #EE0080

#00BAEE



Versões Tablet e MobileLayout Final



Obrigado!


