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EXPERIÊNCIA

Direção de Arte (2012 - 2020)
Agência DF  –  Itupeva /SP

Iniciei minha carreira profissional na área de 
comunicação como estagiário na Agência DF, passando 
por todas as fases até chegar a Direção de Arte. Durante 
esse período tive a oportunidade de ampliar meu 
conhecimento e estar envolvido em todos os processos, 
trabalhando em equipe para atender grandes, médias e 
pequenas empresas. 

Direção de Arte (2018 – Presente)
Agência MD7  –  São Paulo /SP

Atuando na Direção de Arte da agência MD7, executo os 
trabalhos home office. Responsável pelo 
desenvolvimento web (Wordpress), personalização de 
temas e manutenção, também atendo projetos de 
Comunicação Visual, Marketing Digital, Apresentações 
empresariais, edição e criação de vídeos.

Social Media (2019 – Presente)
Mamutz Brand  –  Itupeva /SP

Na Mamutz atuo no desenvolvimento de postagens para 
Mídias Sociais, criando a identidade visual de cada 
cliente e seguindo o planejamento.

Direção de Arte (2019 – Presente)
Wistrive –  Dublin /Irlanda

A Wistrive é uma empresa de consultoria localizada em 
Dublin na Irlanda, em que atuo na Direção de Arte 
criando projetos na área de Marketing Digital, Website e 
Comunicação visual como parte do processo de 
desenvolvimento das empresas. 

PERFIL

Graduado em Designer Gráfico e 
Pós-graduado em Marketing Digital, atuo há 9 
anos na área de Comunicação. Sempre em 
busca de conhecimento, ganhei ampla 
experiência acompanhando os processos e 
trabalhando em equipe dentro de uma 
Agência.

Atualmente, trabalho como freelancer, e uso 
todas as habilidades para desenvolver projetos 
do início ao fim, com a capacidade de retomar 
em qualquer estágio do desenvolvimento de 
forma rápida e eficaz para atingir o mais alto 
nível de qualidade.

SOFTWARE

• Photoshop 9 anos de experiência
• Illustrator 9 anos de experiência
• Premiere 5 anos de experiência
• After Effects 4 anos de experiência
• Wordpress 3 anos de experiência

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Design Gráfico
UNIP Jundiaí – SP
Conclusão: 2015

MBA – Marketing Digital
UNIDOMBOSCO – EAD
Conclusão: 2020

IDIOMAS

Português

leandro-franco@outlook.com.br

(11) 9 5486-3949

Itupeva /SP

www.lesfranco.com.br


