
Exacta é uma empresa de desenvolvimento de software que 

projeta sistemas web, mobile e automação, testes e migração 

de nuvem. Meu papel foi de líder em design e mentoria na 

cultura de design da empresa com atividades de employer 

branding, design organizacional, estratégias UX, design de 

interfaces, Design Sprint e Product Discovery para o 

desenvolvimento de produtos digitais.

Exactaworks - São Paulo, Brasil

UX/UI Designer • Product Designer

Jul 2019 - Jul 2022

Top 3% of Freelance Talent®


Toptal é uma Startup do Vale do Silício que conta com uma rede exclusiva 

dos principais desenvolvedores de software freelance, designers, 

especialistas em finanças, gerentes de produto e gerentes de projeto do 

mundo. As principais empresas contratam os freelancers Toptal para seus 

projetos mais importantes.

Toptal - Vale do Silício, EUA

UX/UI Designer • Product Designer

Abr 2022 - Set 2022

Condo Group é uma startup de Investimentos Imobiliários conduzidos 

por inteligência artificial.


Meu papel como Designer de Produto é organizar e executar 

demandas de UX/UI Design, colaborando com a equipe de produto 

em lançamentos de produtos e novas funcionalidades, incluindo 

workshops com gerentes de projeto e stakeholders.

Condo Group - Hamburgo, Alemanha

UX/UI Designer • Product Designer

Set 2022 - Atualmente

Experiências recentes

Minha jornada no Design se inicia há 10 anos como designer gráfico, seguida de uma 

migração para UX Design em 2015.


A maior parte dessa carreira tenho dedicado ao estudo e prática diária das disciplinas de 

Experiência do Usuário e Design de Interfaces, trabalhando em produtos digitais, criando 

aplicativos, websites, interfaces e projetando experiências para os mais diversos produtos.


Em muitos projetos, fui capaz de conduzir Design Sprint, Product Discovery e Lean 

Inception, trazendo mais valor de negócio para cada projeto.

Sobre mim

alexcortesdesign

alexcortesdesign

alexcortesdesign

www.alexcortesdesign.com

hello@alexcortesdesign.com

+49 1522 820 8688

Contato

Ferramentas

Ilustração

Design Gráfico

Brand design

Design Thinking

UX UI Design

Habilidades

Hamburgo. Alemanha

UX UI Designer

Alex 
Cortes

German - Nível A2 

Portuguese - Nativo

English - Conversacional

Idiomas

USP Universidade de São Paulo 

Coursera EAD

Industrial and Product Design

2019 - 2020

Universidade Anhembi Morumbi

Pós Graduação User Experience

2020 - 2022

Universidade Metropolitana

Pós Graduação Game Design

2022 - 2023

Educação


