
Fábio Franco Rodrigues
Brasileiro, Casado, Sagitariano, 26 anos

e-mail     | nagash@gmail.com
portfolio | http://www.nagash.net

Objetivos

Comunicação Interativa / Multimídia / Design

Experiência profissional

Space Produções
cargo : diretor de arte

criação de website, hotsites, campanhas online e offline, design para uma infinidade de peças digitais e impressas, 
desenvolvimento de produtos próprios da empresa - aplicações web, social networks – e pesquisa tecnológica. clientes 
incluem Petrobrás, Tyche, Papaiz, Nestlé, Renault.
dez/2004

Cyclelogic do Brasil - Mobile Solutions
cargo : gerente de projetos

gestão de portais de internet e inúmeros serviços relacionados a informação e entretenimento no ramo da telefonia 
celular, para clientes e parceiros como VIVO, Claro, CTBC, Telemig e Amazonia Celular, Samsung, Yahoo, Discovery, LOCO, 
Placar, entre outros.
Jul/2004 - nov/2004

cargo : músico / desenvolvedor de produto
responsável pela produção de música e toques para celular, bem como sua adequação para diferentes padrões de 
ringtones monofônicos e polifônicos – SMART, iMelody, SP-MIDI, SMAF, CMX, AMR.
manutenção dos sites GuiaSP e Semfio, design para campanhas e aplicações móveis - WAP, BREW.
jun/2003 - jun/2004

Labone Systems / Grupo Abril
cargo : designer gráfico

criação e manutenção de sites, interfaces para CD-Rom e Transmissões Broadband.
experiência com integração de HTML com ASP e PHP, Media-iBox, Streaming de áudio e vídeo.
os principais projetos incluem portais da Abril como Usina do som, Nosso Grupo e PAC.
mar/2000 - out/2002

Formação e Cursos

Oficina de Animação - 2D, 3D, Pixelation, StopMotion.
SESC Vila Mariana | curso ministrado pelo estúdio de animação Gaiola
out/2002

Programação em Flash 5.0
Multimedia Café
jan/2002

Criação de Multimídia com Macromedia Director
Centro de Comunicações e Artes do SENAC
jul/2001

Curso Superior do AudioVisual
Escola de Comunicações e Arte ECA USP
fev/2000  (não concluído)

Técnico em Desenho e Comunicação
ETE José Rocha Mendes
jan/1996 – dez/1999

http://www.nagash.net/
mailto:nagash@gmail.com


Idiomas

Inglês
Fluente

Espanhol
Leitura

Alemão
Noções

Resumo das Habilidades

Design e Ilustração
Desenho a mão livre, noções de perspectiva, luz e sombra, figura humana
Experiência com layout e diagramação de impressos

desenho digital (vetor e raster)

Adobe Photoshop / Corel Painter / Pixen / Games Factory

Fotografia
Noções de iluminação, exposição e composição
Fotografia de Filme / Digital / DSLR / Lomo

tratamento digital

Adobe Photoshop / Adobe LightRoom / Fotografia HDR (HighDynamicRange) / Montagens / Panoramas

Música e Som
Noções de composição, teoria musical
Edição, efeitos, remixes, vasta experiência com discotecagem

audio wave (onda)

ProTools / Audacity / GarageBand 

audio MIDI (sequenciadores)

CakeWalk / Cubase / Propellerhead Reason / FruitLoops Studio / Padrão MMF Yamaha

Animação e Vídeo Digital
Familiaridade com Técnicas de cinema e animação, StopMotion, TimeLapse, Rotoscopia
Captação de vídeo em Super8, MiniDV, HD

edição digital

Adobe Premiere / Adobe Affter Effects / FinalCut Pro

animação

Adobe Flash / Swift 3D / Games Factory / Modul8 (videoDJ)

Internet e Mobile
Amplo conhecimento de mercado e tecnologia
Experiência com gerenciamento de projetos e arquitetura de interface (UI)
Conhecimentos avançados de Código HTML e CSS, noções de Javascript, PHP e Javascript


