
Produção de vídeos para comunicação interna de diversos 
clientes, como BRK, Bradesco, Lojas Torra, Vivara.
Criação e co-criação de materiais gráficos digitais e impressos 
para comunicação institucional.

ANIMADOR & DESIGNER
P3K - Comunicação
Interna

JUL 2019 - SET2019

Animador 2D e editor de vídeo da casa para peças, cases e 
monstros. E, também produção de conteúdo institucional em 
vídeo.

ANIMADOR 2D & EDITOR DE VÍDEO
Sapient AG2_
SET 2019 - SET 2020

Produção de conteúdo em vídeo para atender as demandas de 
performance online, institucional, recursos humanos, entrevis-
tas e conteúdo - da criação a entrega do produto.

MOTION DESIGNER & VIDEOMAKER
MonkeyBusiness
MAR 2019 - JUL 2019

Animador 2D e editor de vídeo para peças, cases e monstros.

ANIMADOR 2D & EDITOR DE VÍDEO
Leo Burnett
Brasil

OUT 2020 - JAN 2022

EXPERIÊNCIA

Do design a animação no Live Marketing da Americanas, 
dentro da OOOOO Brasil.

MOTION DESIGNER
Americanas S.A.
OOOOO Brasil

JAN 2022 - presente

Bachelor in Radio and TV by the undergrad-
uate course in Social Communication

BACHARELADO EM RÁDIO E TV
Universidade Anhembi Morumbi
2010 - 2013

Motion Design Essencial teaches from 
theory to practice about 2D and 3D anima-
tion, using the standard industry softwares.

CURSO DE ANIMAÇÃO
Layer Lemonade
2020 - 2020

Course specialized in Autodesk Maya. 3D 
ambient, modelling, animation, texturiza-
tion and code for animation.

CURSO DE BASES DE 3D
Axis School of Visual Effects
2016 - 2017

Course specialized in The Foundry 
Nuke. Software strutcture, composit-
ing theory, matte, particles.

CURSO DE COMPOSIÇÃO
NFT
2016 - 2016

EDUCAÇÃO

Trabalho no audiovisual há 10 anos. Na edição de vídeos e filmes, animação 2D e produção de 
conteúdo de marca, publicidade, institucional, employer branding e jornalístico - entregando 
em online e offline. Participando também das etapas de criação, design e produção.
Também tenho experiência em assistência de produção e captura de imagens usando DSLRs 
e câmeras de vídeo.
Sou bacharel em Comunicação Social - Rádio e TV, e continuo estudando minha área, espe-
cificamente em animação 2D.
A pós-produção é o que eu mais gosto de fazer, tenho participado de alguns trabalhos em 
diferentes modelos de vídeo, como publicitário, educativo, evento, programas de TV e docu-
mentários.

SOBRE MIM

/alvarozanella

/alvarozanella
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/alvarozanellaSão Paulo, SP - Brazil

+55  11  97090-2844 alvarozanella.com

alvarozc22@gmail.com

ANIMATOR & VIDEO EDITORANIMATOR & VIDEO EDITORANIMATOR & VIDEO EDITOR

ÁLVARO ZANELLA

HABILIDADES

IDIOMAS

- animação 2D

- produtor de conteúdo
em vídeo

- logger

- edição de vídeo

- Português (Brasil)
   NATIVO

- Inglês
   AVANÇADO

https://www.alvarozanella.com/
https://vimeo.com/alvarozanella
https://www.youtube.com/c/alvarozanella
https://www.behance.net/alvaro_zanella
https://www.linkedin.com/in/alvaro-zanella/



