Educação:
• Graduada em Comunicação Social / Publicidade e
Propaganda na Universidade Federal de Minas Gerais.
• Formação complementar em fotografia e cinema na escola
de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais.
• Pós-graduada em Design Digital e Novas Mídias no Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo.

Rita Carvalho
www.ritacarvalho.com.br

DIREÇÃO CRIATIVA DE MARCAS
DIREÇÃO DE ARTE
PRODUÇÃO E DIREÇÃO DE FOTOS
PESQUISA DE TENDÊNCIAS
CURADORIA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Perfil:
Sou de Belo Horizonte e moro em São Paulo desde
2007. Nasci em 1982. Sou sagitariana, gosto de conversar
com todo mundo e amo muito viajar.
Minha experiência no mercado editorial durou cerca
de 6 anos. Trabalhei como designer (e produtora de moda)
em Revistas como Estilo/InStyle, Bons Fuidos, Vida Simples
(Editora Abril) e na Revista Renner (Jussara Romão Projetos
Editoriais). E foi ali que aprendi a contar histórias e a criar
conteúdos inspiradores.
Um pouco mais tarde, atraída pelo universo da
internet e das novas mídias, trabalhei (por 3 anos) como
diretora de arte no Weswing, o maior e-commerce de casa e
decoração do Brasil, onde gerenciava a equipe de designers
e cuidava da comunicação das campanhas do site e de todo
o conteúdo de marketing e mídias sociais. Lá aprendi a ter
uma visão mais comercial por trás de todas as histórias que
contava, e a administrar grandes demandas e prazos curtos,
como o mercado digital exigia.
Mais recentemente, entre 2018 e 2021, fiz a
direção de arte da Mart, uma empresa B2B que desenvolve
e importa em grande escala, produtos de decoração.
Lá eu gerenciei a equipe de designers e fui responsável
pela construção da identidade da marca. Fiz a direção
de fotografia, cuidei do projeto gráfico e diagramação
dos catálogos e de todo o conteúdo gráfico para o site
e as mídias sociais. Ainda na Mart, fiz parte da equipe
de pesquisa, curadoria e desenvolvimento de produtos
e das coleções. E me apaixonei por este universo, que é
atualmente meu maior foco de interesse e estudo.

Experiência:
• MART (2018 - 2021)
Direção de arte
• WESTWING (2011 - 2015)
Direção de arte
• REVISTA RENNER ( JUSSARA ROMÃO PROJETOS EDITORIAIS)
Design gráfico / Direção de arte
• EDITORA ABRIL (2007 - 2011)
Design gráfico / editorial e produção de fotos.
- Playboy - curso abril 2007
- Revista Estilo: 2007-2008
- Revista Bons Fluidos: 2008-2009
- Revista Vida Simples: 2009-2011
• VOICE DESIGN (2006)
Design gráfico / editorial e produção de moda.
• TAKE BLIP (2004-2005)
Estágio: Ilustração, edição de videos e web design.

Linguas:
• Portugês - Nativo
• Francês - Fluente
• Inglês - intermediário/avançado

Contato:
• telefone: (11) 98638-0888
• Endereço: Rua Melo Palheta, 112. Ap 02. São Paulo.
• Email: ritatcarvalho@gmail.com
• instagram: @ritatcarvalho
• LinkedIn: www.linkedin.com/in/rita-carvalho-7388a313/

Portfolio:
www.ritacarvalho.com.br

