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Quando eu converso com o pessoal
e eles sabem que eu tenho 22 anos,
sempre ouço “Ah que legal, tem 22
anos e trabalha já na Accenture.”
Tá, mas tem uma história por trás aí
disso tudo.
Awake – Despertar para uma
vocação
Período de vestibular e eu ainda
estava meio perdida assim e tinha

um professor que eu gostava
bastante, porém ninguém gostava
da aula dele. Ele era mais
tradicional e tinha um a aula um
pouco chata por conta disso, e eu
precisava ajudar de alguma forma,
foi quando me ofereci como
monitora da turma dele e comecei a
fazer umas apresentações mais
dinâmicas, mais ilustradas. Eu fui
gostando mas eu não sabia de fato
onde isso levaria. Na escolha do
curso esse professor veio falar
comigo e disse “você se saiu tão
bem, gosta tanto, eu acho que você
deveria pesquisar mais sobre
design.” Foi aí que me veio uma luz.
Foi meu primeiro despertar. Eu não

percebi de cara que seria minha
carreira, meu futuro que estava ali.
Eu fazia dois estágios, fazia uma
faculdade à noite, sentia
necessidade de construir minha
vida, sair de casa, ir além e veio a
Accenture para mim. Foi um novo
despertar.
Sou UX designer e eu basicamente
trabalho com experiências, com
foco na experiência do usuário.
Como a gente vai chegar a boas
sensações, a ter um apego a marca
e tudo muda a cada momento. As
pessoas estão se tornando mais
exigentes e a gente fica tentando
acompanhar essa evolução,

estudando novas tecnologias. Eu
perdi as contas de quantos
“Awakes” eu tive. É motivador, podese dizer, é viciante. Sobre o futuro,
eu só espero que venham os
desafios. #womenarekey
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