
Sandra Arioli 
Brasileira, 55 anos, casada. 

Brasilian, 55 y.o., married 
Phone +55(51) 99258-6995  
e-mail: Sandra.arioli@terra.com.br 

Skype: sandrahelenaarioli 

https://www.linkedin.com/in/sandraarioli/ 
ProZ Profile: https://www.proz.com/translator/2587330 

 

Objetivo - Goal 
Legendagem – Tradução – Transcrição - Revisão 
Subtitling - Translation - Transcription – Review 

 

Área de atuação  
Filmes e Séries, Filmes Institucionais,  
Traduções de Textos em Alemão, Inglês e Espanhol para Português 

Occupation area 
Movies and Series, Institutional Films 
Translations of Texts from German, English and Spanish into Brasilian Portuguese 

 
Software utilizados 
        Legendagem:  Subtitle Workshop, Subtitle Edit, TED X, Amara 
        Tradução:   Omega T – (pretendo adquirir o Trados) 

Software used 
        Subtitling:  Subtitle Workshop, Subtitle Edit, TED X, Amara 
        Translation:   Omega T – (intend to acquire Trados) 

 
Formação 

Graduação 

• Alemão como Língua Estrangeira, Universidade de Munique – 2 anos 

• Letras Português/Alemão – Puc Campinas – 3 anos 

• Administração em Comércio Exterior – Faculdades Positivo – Bacharel 

Education 
Graduation 

• German as a Foreign Language, Universität München – 2 years 

• School of Languages Port./German – Puc Campinas – 3 years 

•  Degree in Business Administration, with emphasis in ForeignTrade, – 
Faculdades Positivo – 4 years 

Cursos Complementares – Complementary Courses 
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)- 1990 
Cambridge Proficiency C2 – in course 
Centro de Ensino Brasilis – Rio de Janeiro – Subtitling Course - 2018 

Idiomas 
Alemão: leitura (fluente), escrita (fluente), conversação (fluente). 
Inglês: leitura (fluente), escrita (fluente), conversação (fluente). 
Espanhol: leitura (fluente), escrita (médio), conversação (médio) 
Italiano: leitura (médio), escrita (médio), conversação (médio). 

Languages 
German: reading (fluent), writing (fluent), speaking (fluent). 
English: reading (fluent), writing (fluent), speaking (fluent). 
Spanish: reading (fluent), writing (reasonable), speaking (reasonable). 
Italian: reading (reasonable), writing (reasonable), speaking (reasonable). 

 
 
 

https://www.linkedin.com/in/sandraarioli/
https://www.proz.com/translator/2587330


Resumo de Habilidades 
Sólida esperiência trabalhando e dirigindo empresas de comércio exterior 
Grande experiência em gerenciamento de pessoas, treinamento de time de vendas e 
operacional. 
Forte habilidade em línguas estrangeiras, por paixão e necessidade profissional, acabei 
aprendendo a negociar e escrever muito bem em Alemão e Inglês. Visitei a China e 
Hong Kong a negócios por três vezes. 
Experiência bem sucedida na liderança de equipe de vendas, motivando e atingindo 
excelentes resultados. 
Vivência internacional, tendo vivido por 4 anos na Alemanha. Viajei por 34 países, o 
que me proporcionou uma visão de mundo e vivência em diferentes culturas. 

Skills Summary 
             Solid experience working and directing foreign trade companies 
             Great experience in people management, sales team training. 

 Strong ability in foreign languages, for passion and professional need, I ended up          
learning to negotiate and write very well in German and English. 
I visited China and Hong Kong on business three times. 
Successful experience in sales team leadership, motivating and achieving excellent    
results. 

             International experience, having lived for 4 years in Germany.  
Traveled through over 34 countries, which gave me a worldview and experience in 
different cultures. 

Histórico profissional – Professional History 
SANDRA ARIOLI TRADUÇÕES E LEGENDAS   ATUAL 
A minha vida profissional foi toda permeada por traduções de um jeito ou de 
outro. Toneladas de cartas, contratos, contatos telefônicos e pessoais, 
trouxeram-me a expertise necessária para o trabalho de hoje. 
Quanto à Legendagem, tenho finalizados trabalhos-teste efetuados para a 
TED Talks, Amara.org, Documentários do Youtube, que legendei como 
voluntária. 
SANDRA ARIOLI TRANSLATION AND SUBTITLING  ACTUAL 
My professional life has been permeated by translations in one way or another. 
Tons of letters, contracts, negotiations, telephone and personal contacts have 
brought me the expertise necessary for today's work. As for the Subtitling, I 
have finished test work done for TED Talks, Amara.org, Youtube 
Documentaries, which I have subtitled as a volunteer. 
 
SANDRA ARIOLI GASTRONOMIA    Maio/2010-Dez-2017 
Por sete anos eu me retirei do mercado de negócios internacionais e busquei 
trabalhar profissionalmente com minha paixão de vida: chefe de cozinha. Após 
esses sete anos de sucesso, mas muito cansaço, decidi abraçar outra 
atividade. 
SANDRA ARIOLI GASTRONOMY    May/2010-Dec-2017 
For seven years I retired from the international business market and sought to     
work professionally with my passion of life: chef cuisine. After these seven 
years of success, but very tired, I decided to embrace another activity. 
 
ADIDO CONSULT. E COM. INTERNACIONAL    
Consultant Partner          Set./2005-Out/2010 
Representante de Vendas de produtos importados. 
ADIDO CONSULT. E COM. INTERNACIONAL    
Consultant Partner           Sept./2005-Oct/2010 
Sales Representative of imported products. 
 
CAR DESIGN COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA 
Proprietária        Ago/1999-Dez. 2009 
Empresa própria, inicialmente associada à fábrica chinesa Gateway Global 
Ltd. Responsável pela introdução e distribuição no Mercado nacional, a 
excelente marca AutoArt de carros em miniatura para colecionadores, até 
então inexistente no Brasil. 
 



CAR DESIGN COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA 
Owner        Aug/1999-Dec. 2009 
Own company, initially associated with the Chinese factory Gateway Global 
Ltd. Responsible for the introduction and distribution in the domestic market, 
the excellent AutoArt brand of miniature cars for collectors, until then non-
existent in Brazil. 
 
ENTRE OUTRAS ATIVIDADES ANTERIORES 
AMONG OTHER ACTIVITIES IN PREVIOUS YEARS 
 
BIOS 
Poliglota e apaixonada por idiomas. Toda minha vida profissional tem sido 
permeada por negócios, trabalho, viagens em línguas estrangeiras. 
Apesar da minha pouca experiência em traduções e legendagem, não 
subestime a minha capacidade.  
Amo o que faço e farei essas novas tarefas com carinho e dedicação. 
 
BIOS 
Polyglot and passionate about languages. All my professional life has been 
permeated by business, work, travel in foreign languages. 
Despite my limited experience in translations and subtitling, do not 
underestimate my ability. 
I love what I do and will do these new tasks with care and dedication. 
 
Time Zone 

  BRST (GMT-2) 
 
Produtividade – Productivity 
2.000 palavras/dia em média - avg. 2.000 words/day 
 
Tarifas - Rates 
German to Portuguese - Standard rate: 0.08 USD per word / 8 USD per hour 
English to Portuguese - Standard rate: 0.08 USD per word / 8 USD per hour 
Spanish to Portuguese - Standard rate: 0.08 USD per word / 8 USD per hour 
Italian to Portuguese - Standard rate: 0.08 USD per word / 8 USD per hour 
(Rates are negotiable according to the extention of the text) 


