
Empreendedor
Autônomo - 07/2009 à 10/20
Para prosseguir por mais de 10 anos no mesmo
setor, precisei dos conhecimentos adquiridos nas
experiências profissionais anteriores. 
Saber lidar com dados, saber trabalhar sob
pressão, desenvolver pensamento estratégico,
entender os diversos stakeholders e ter
conhecimento de Design, já não eram o suficiente. 
Tive que aprender à vender, te visão de negócio,
ser proativo e acima de tudo ser resiliente.

Pastifício Scala
Analista de Marketing - 05/08  à 06/09
Trabalhei com o Design de Embalagens. Um
desafio de encontrar uma padronização de
comunicação para empresa. Começando por
padronização das embalagens e estendendo isso
para as demais comunicações da empresa.
Criando o conceito de Design de Marcas.

Walmart Brasil
Estagiário de Marketing - 09/06 à 12/07
Iniciei no setor de Pesquisa da Experiência do
Consumidor. Colaborando no relacionamento
entre diversos fornecedores de pesquisa e a
companhia. Exemplo: Mystery Shopper, Net
Promoter Score e Tablóides.
Em um segundo momento foi convidado para
elaborar o Planejamento Estratégico de Marketing
para o Departamento de Serviços Financeiros.
Uma oportunidade incrível onde definimos a
estratégia correta para o setor diante das
diversas bandeiras da companhia no Brasil.

Luft Logística
Assistente Administrativo - 05/05 à 09/06
Para executar o conceito Just In Time é necessário
saber trabalhar sob pressão. Atividades como
gerenciamento de estoque, emissão de notas
fiscais, conhecimento de transporte.

Elog Logística -
Assistente Administrativo - 05/03 à 05/05
Atividades como gerenciamento de estoque,
emissão de notas fiscais, conhecimento de
transporte, requerem muita atenção e precisão.

HISTÓRICO DE TRABALHO

CURSOS ADICIONAIS
GoStack Bootcamp Rocketseat

• Front-end, Back-end e Mobile
• React.js, Node.js e React Native

HISTÓRICO ACADÊMICO
Publicidade e Propaganda

• Curso Presencial - Bacharelado.
• Duração de 5 anos 

ESAMC - Sorocaba.

CONTATO
github.com/dimasneto7

linkedin.com/in/dimas-neto-136aa91a5

dimas_fcn@outlook.com

fone: (11) 97233-4851

Ao visitar o meu portfólio, você
poderá conferir diversos projetos que
desenvolvi utilizando tecnologias
como: HTML, CSS, Javascript, React.js,
Next.js e Node.js

Portfólio:
https://web-dimasneto7.vercel.app/

PROJETOS

D E S E N V O L V E D O R
F R ON T - E N D

DIMAS NETO

PERFIL PROFISSIONAL
Desenvolvedor Front-End.
React.js, Next.js e Node.js.

Apesar de ter trabalhado em outros
segmentos como Marketing, Design
Gráfico e até ser Empreendedor. Estou
em processo de transição de carreira
para atuar como Desenvolvedor 
Front-End Junior.

https://www.linkedin.com/in/dimas-neto-136aa91a5

