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Com mais de 12 anos de experiência, trabalhei com algumas das maiores marcas do mercado
no desenvolvimento de estratégias, planejamento e criação de conceitos criativos e visuais
para campanhas de marketing destinadas a consumidores, imprensa, influenciadores e
colaboradores, além de live marketing, materiais corporativos e desenvolvimento de marcas.
Também tenho experiência em gerenciamento de equipes locais e regionais na América Latina.
Tenho alto comprometimento com qualidade e prazos.
Meu objetivo é alcançar o equilíbrio entre as estratégias de negócios dos clientes e
as necessidades do público-alvo, proporcionando, assim, a melhor experiência para ambos
em campanhas com conceitos criativos e peças em diversos tipos de plataformas online,
offline e mobile.

Especialidades
Direção de criação e arte, comunicação
estratégica, planejamento, estratégia digital,
branding, criação de conceitos criativos e
gráficos, design thinking, user interface, user
experience, interaction design, usabilidade,
arquitetura Director
da informação, user research,
Creative/Art
wireframe, mockups, protótipos, solução de
problemas e gerenciamento.

Principais Clientes
Airbus, Amazon Kindle, American Airlines,
Bayer,
Boehringer-Ingelheim,
Família
Johnson & Johnson, Janssen, GMCVB,
KitchenAid, Microsoft, Nestlé, Red Hat,
Rossi Residencial, Sony, Symantec,
Takeda, TAM Viagens, Warner Channel,
entre outros.
Veja alguns projetos em:
www.amandasanchez.com.br

Graduação
Bacharel em Tecnologia e Mídias Digitais, com ênfase em design de interfaces - PUC-SP

Cursos
- Design Thinking - Virginia University
- Direção de Arte Audiovisual - AIC (Academia Internacional de Cinema)
- Design de Apresentação - LaGracia Design
- Redação Publicitária - Senac
- Desenvolvimento de Aplicativos para iPhone e iPad (iOS) - ENG
- Gerente de Mídias Sociais - ComSchool
- Marketing Digital - ESPM

Idiomas
Português (nativo), Inglês (fluente) and Espanhol (básico)
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Diretora de Criação/Arte
Janeiro, 2006 - atual

Criação e desenvolvimento de conceitos estratégicos, criativos e visuais
para diversas plataformas online, offline, mobile e Virtual Reality. Projetos
realizados para o Brasil e exterior.
Principais clientes: Bayer, Doghead Simulations, Givaudan, Janssen,
Nestlé, Symantec, World Animal Protection, entre outros.

JeffreyGroup
São Paulo, SP, Brasil
Diretora de Criação/Arte Regional
Maio, 2015 - Agosto, 2016

Diretora de Criação/Arte
Maio, 2014 - Maio, 2015

Diretora de criação regional e líder do departamento de criação no
Brasil; desenvolvimento de propostas (comunicação estratégica,
planejamento, desenvolvimento de budget criativo e cronogramas);
criação e desenvolvimento de conceitos estratégicos, criativos e visuais
para diversas plataformas online, offline e mobile; habilidade de
articulação e apresentação de conceitos criativos e racionais;
gerenciamento de equipe interna e externa.

Diretora de Arte Sênior
Maio, 2013 - Maio, 2014

Principais clientes: Airbus, Amazon, Bayer, Boehringer-Ingelheim,
Família Johnson & Johnson, Janssen, KitchenAid, Nestlé, Takeda, Sony,
entre outros.

Grass Roots

Diretora de arte sênior da agência no Brasil; desenvolvimento de
propostas (comunicação estratégica e planejamento); criação de
conceitos criativos e visuais para diversas plataformas online e offline;
habilidade de articulação e apresentação; Gerenciamento de equipe
interna e externa.

São Paulo, SP, Brasil
Diretora de Arte Sênior
Janeiro, 2007 - Maio, 2013

Diretora de Arte
Janeiro, 2006 - Janeiro, 2007

Agência EWi
São Paulo, SP, Brasil
Designer
Agosto, 2005 - Janeiro, 2006

Banco Real

Principais clientes: BlackBerry, Danone, Johnson Medical, Lenovo,
Microsoft, Motorola, Rossi Residencial, Symantec, Warner Channel,
Xerox, entre outros.

Criação e desenvolvimento de conceitos visuais para materiais
promocionais e institucionais.
Principais clientes: Banco Real, CPM, Sudameris, entre outros.

Desenvolvimento de conceitos visuais para materiais institucionais.

São Paulo, SP, Brasil
Designer Júnior

Clientes: Banco Real, Bandepe e Sudameris.

Junho, 2004 - Agosto, 2005

www.behance.net/amandasanchez
www.linkedin.com.br/in/amandasanchez

www.amandasanchez.com.br
2/2

