
Brasileira, Solteira, 29 anos
Data de nascimento: 14/9/1990
Rua Professor Martins Santana, 

100, São Paulo - SP
11 97589-2907

carolvidalxavier@hotmail.com
www.acxdesign.org

Pós Graduação
02/2015 - 12/2016

Conclusão do Curso Gestão 
de Negócios com ênfase em 

Marketing, na Escola Superior 
de Propaganda e Marketing.

Graduação
02/2009 - 12/2012

Conclusão do Curso de 
Design Gráfico, na Faculdade 
Armando Álvares Penteado.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

ESCOLARIDADE

Cursos Internacionais

• Seis meses de curso de inglês no campus da EF Internacional Languages, em Boston.
• Um mês de curso de inglês na Universidade Simon Fraser em Vancouver, Canada.
• Um mês de curso de inglês na ELS Language Centers,  em San Rafael, California.

• Português - Fluente
• Inglês - Avançado
• Alemão - Básico

• Espanhol - Básico

IDIOMAS
• Aulas de português e matemática 

para crianças, na Associação Beneficente 
à Crianças Desamparadas.

• Eventos e suporte de eventos na 
WGBH, em Boston.

TRABALHO 
VOLUNTÁRIO

COMPETÊNCIAS
Windows

Macintosh
Word
Excel

Power Point
Flash

InDesign
Illustrator

Photoshop
HTML

UX

70%
100%
70%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
30%
50%

BTG Pactual - 5/2019 - atual 
Associate Director Graphic Designer
• Criação de identidade visual e de logo.
• Direcionamento e aprovação da aplicação 
da marca.
• Garantir o alinhamento da comunicação 
visual em todos os materiais gráficos.
• Desenvolvimento de materiais 
gráficos/ilustrativo tais como convites, 
anúncios, e-mail marketing, totem, crachá, 
banners, folder, display, etc.
• Design de apresentações e de relatórios.

Tok&Stok -1/2019 - 5/2019
Graphic Designer
• Design para Catálogo
• Materiais de PDV
• Conceito para Campanhas Digitais
• Criação de identidade visual 
• Logo Design
• Apresentações

Freelance Graphic Designer
2/2018 - 1/2019
• Offline: catálogo, banner, folder, etc
• Online: email-marketing, banners, design 
de sites, campanhas digitais
• Conceito para Campanhas 
• Social Media: gestão e criação de 
conteúdos para redes sociais.
• Branding: logo, cartão de visita, identidade 
visual, etc.
• Tratamento de Imagens

Madvertising -  8/2017 - 2/2018
Creative Director (Viena, Áustria)
• Offline: flyers, banner, folder, etc.
• Online: email-marketing, posts para 
facebook e instagram e banners para site. 
• Aprovação de artes e coordenação de 
designers 
• Gerenciamento de projetos
• Contato com fornecedores/clientes

InstaCarro - 1/2017 - 7/2017
Graphic Designer
• Offline: convites, banner, adesivos, folder, 
display, etc.
• Online: email-marketing, posts para 
facebook e instagram e banners.
• Gerenciamento de projetos
• Branding
• Conceitos para campanhas
• Ações de ativações
• Contato com fornecedores
• Busca de Parcerias
• Pedidos de pagamento  

Track&Field - 8/2015 - 1/2017
Junior Graphic Designer
• Offline: convites, banner, painel de vitrine, 
tapume, adesivos, folder, display, anúncios, 
etc.   
• Online: email-marketing, posts para face e 
insta e banners para site.
• Identidade Visual e conceitos para 
campanhas  
• Logo Design
• Vídeos para redes sociais

Cris Barros - 9/2013 - 7/2014 
Assistant Graphic Designer
• Offline: postal, convites, banner, painel de 
vitrine, tapume, adesivos, folder, display, etc.
• Online: email-marketing, posts para 
facebook e instagram e banners para site. 
• Planilhas: pagamentos do departamento 
de marketing e orçamento de gráficas.

Máquina de Vendas - 11/2014 - 8/2015 
Junior Web Designer
• Materiais Gráficos: mala direta, folder, 
panfleto, etc. 
• Online: banners para site.

Avon - 9/2011 - 12/2012 
Graphic Designer Intern
• Adaptação das artes de embalagem 
conforme legislação de cada país.
• Conferência de texto, tipografia, código de 
barras, cores tipo de impressão, verniz, etc.
• Planilhas: controle de fluxo de aprovação 
das artes. 
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