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Sou Vitor Hugo Henriques Pacheco, 
um apaixonado pelo Design e pela inovação. 
Passei por diferentes áreas do Design e me 
encontrei no projeto de produtos digitais e 
na criação de expriencias de uso, onde já 
estoucom 3 anos de experiência.

PROTOTIPAÇÃO

Estágio de Design gráfico. 
Construção de peças para
campanhas publicitárias

Nunca somos 100% em nada! Os gráficos 
abaixo somente demonstram aquilo que mais conheço

SENAI MG - 2009 a 2011 - 
Técnico em comunicação visual - Foco em ferramentas
de software e conhecimento de produção gráfica

Universidade do Estado de Minas Gerais - 2011 a 2016
Bacharelado em Design de Produto - Foco em conduzir
e gerenciar processos de criação de novos produtos.
Realizei dois projetos de pesquisa, um sobre métodos de 
projeto de peoduto e outra sobre cultura de design 
em organizações

Instrutor de softwares e ferramentas 
de Design para alunos do Pronatec 
(pacote Adobe e modelagem 3D)

Startup criada com dois colegas onde realizavamos
a interface entre produtores e clientes finais para 
projetos de produtos personalizados e materiais de 
comunicação. Funcionando como um marketplace 
de produtos personalizados.

Nas horas vagas estou 
sempre fazendo meus 
sketches.

Importante para libertar
de muito estresse e 
enriquecer a criatividade.

Paixão, estratégia e talento, 
minha grande inspiração

Responsável por toda área de Design em uma Startup 
focada em internet das coisas e análise de dados 
auotmotivos. Criei toda sua comunicação, interfaces 
do produto, processos de projeto e toda estratégia de 
validação e testes de usabilidade.

TESTES EM CAMPO

AVALIAÇÕES HEURÍSTICAS

CRIAÇÃO DE INTERFACES DIGITAIS

USO DE DADOS E MÉTRICAS

PESQUISAS QUALI/QUANTI

projeto e CONCEITUAÇÃO  DE PRODUTOS
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