Cako Martin designer Brasileiro/Espanhol • São Paulo/Brasil

Olá, me chamo Cako Martin, sou Brasileiro/Espanhol designer gráfico e de produto na cidade de São
Paulo. Graduado em Desenho Industrial pela Faculdade Belas Artes São Paulo. Uso minhas viagens,
experências pessoais, livros, arte e o dia a dia como inspiração ao meu trabalho.

Experiência

Designer Gráfico Senior (2019 - hoje)
Responsável pelo material impresso, ativação de marca, eventos, embalagens,
logo, campanhas internas, etc.

Aqui no estúdio o trabalho consiste em colaboração com empresas, agências e direto
com o departamento de marketing para desenvolvimento de ilustrações, linha de
produtos, logotipos, campanhas de endomarketing, coordenação de times e fornecedores.
Como artista, pintando murais, parades, linha de produtos e exposições.
Clientes: Dorina Nowill, Havaianas, Epson, Electrolux, Nestlé, Freddo, Unimed do Brasil,
MTV, Liberty Seguros, TAM Viagens, TAM, Wunderman, Dove Men, Tastemakers, Bed Head TIGI,
BIC, Repetto, Ultra, Westwing.

Gap Year em Nova Iorque (2014: Janeiro/Junho)
Período de pausa do estúdio em Nova Iorque para aperfeiçoamento do idioma e me dedicar
exclusivamente a arte.

Freelancer Designer (2013: Agosto/Novembro)
campanhas de endomarketing e embalagens.
Clientes: TAM Viagens, TAM, American Express, Bradesco, Bradesco Prime, Faculdade Estácio.

BTL Art Director (2007 - 2011)
Ingressei no WPP Group em 2007 na Dez Brasil, mais tarde na fus ão que gerou a Energy
até migrar em 2009 para Y&R no time de design para o desenvolvi mento de embalagens,
campanhas de endomarketing, ilustrações, branding, etc.
Clientes: TAM Viagens, TAM, American Express, Onistuka Tiger, Asics, Nextel.

Skills

Educação
Faculdade de Belas Artes de São Paulo

•
•
•
•
•

(Illustrator, Indesign, Photoshop and Muse)
Experiência com desenvolvimento de embalagem,
campanhas de endomarketing e branding
Como hobbie: desenho, música, viagens e arte
Coordenação de equipes e fornecedores
Faço parte do time de banca examinadora de trabalhos
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São Paulo, Brasil. Classe de 2002
Formado em Desenho Industrial, com enfase
em Design de Produto.

www.cako.com.br |

www.instagram.com/cako

