
https://larissancaetano.wixsite.com/portfolio 

Branding e Marketing

Atendimento ao Cliente e Vendas 

Planejamento

Design Gráfico

 

Design Gráfico

 

  

Adobe Illustrator / Photoshop / After Effects 

UI / UX 

Inglês Intermediário

HABILIDADES

CONHECIMENTOS

Larissa N Caetano

11 95323-2273

 
27 anos 

larissa.ncaetano@gmail.com

OBJETIVO

Publicidade e Propaganda 

Graduada pela UAM 06/16

FORMAÇÃO

BASE COLABORATIVA 
Assist. de Comunicação                         

06/2016 - 01/2017
Atuando na co-participação 

do desenvolvimento e/ou 
reposicionamento de projetos 

tanto da instituição quanto 
de nanoempreendedores 

localizados pela instituição.

VOLUNTARIADO 

Proativa
Esmera
Versátil

Inovação
Solução

Relações Interp.

Jd. Saúde 
Zona Sul

São Paulo - SP

                     Atendimento ao cliente, buscando meios significativos para suprir suas 
necessidades X desejos e superar suas expectativas.

Criação e desenvolvimento de materiais on e off mídia, como: projetos gráficos, 
artes digitais, animações e sites.

Planejamento estratégico para fomentação de empresa, enfatizando customer experience e success.
Utilização de estratégias de vendas e controle de caixa.

Pesquisa de tendências e meios para promover ações competitivasde marketing. 
.

CNH e Automóvel
Passaporte 

Disponib. p/ Viagem

RESUMO

NATURAL QUALITY - Vendas e Op. de Caixa                                                   01/2019 - 06/2019                              
Atendimento ao cliente com sugestões e esclarecimentos de dúvidas sobre os produtos da loja 
(suplementos alimentares) utilizando técnicas de vendas; Abertura e fechamento de caixa, 
recebimento de valores, emissão de notas fiscais e envio de malote; Organização e controle de 
loja e estoque; Planejamento com dicas de marketing e promoção de vendas.
HOME OFFICE - Design Thinking                                                                    04/2018 - 01/2019                              
Co-criando produto e desenvolvendo protótipos de caráter resolutivo e moderno, enfatizados na  
experiência do consumidor; Análise da viabilidade de oferta e demanda para execução e 
fomentação do projeto.
PSICOENERGIA - Branding e Marketing                                                         01/2017 – 04/2018
Reposicionamento da empresa com estratégias de branding e marketing, fundamentadas em 
customer experience, como: Desenvolvimento de identidade visual, posicionamento, 
apresentação institucional, vinheta, dois sites (e SEO), dentre outros materiais on e off mídia e 
anúncios; Planejamento estratégico objetivando a expansão da equipe e empresa, como: 
formação de parcerias sinérgicas ampliando a oferta de serviços, implementação de 
atendimento na modalidade online, organização de eventos e compartilhamento de insights 
para estabelecer missões táticas e operacionais junto a equipe; Produção de conteúdo do site, 
blog, redes sociais e anúncios em mídia; Gestão de estagiário em sua função no atendimento ao 
cliente e ações de marketing; Desenvolvimento de projeto para construção futura da Clínica com 
uma nova estrutura moderna seguido de um novo modelo de negócio.
ADAPTA –  Designer Gráfico                                                                               04/2015 – 12/2016
Desenvolvimento de projetos gráficos, co-criando artes visuais, produtos e protótipos  em 
conformidade com a necessidade X desejo do cliente X mercado.
Dentre os projetos gráficos que desenvolvi, estão:
- IMPRESSOS FINOS: cartões, folders, tags, banners, revistas, convites, pastas, etc.
- EMBALAGENS: sacolas, caixas, envelopes, fardos, etc.
- ARTES DIGITAIS: logotipos, flyers, animações, sites, templates, apresentações, etc;

SBCBM - Assistente Administrativa                                                                    06/2012/03/2013
Admissão de sócios e titulares tendo como responsabilidade a análise de documentações 
conforme exigência Estatutária da Sociedade; Organização de Eventos e Congresso em viagem; 
Organização de reuniões diretorias; Controle da planilha de pagamentos e cobranças de 
anuidades; Atendimento e esclarecimentos do funcionamento societário.

EXPERIÊNCIAS

     ARISSA

    AETANO


