
















CRA Inteligência Financeira



EmagreçaCabeça Coaching de Emagrecimento



Gustavo Oliveira Advogados



Viviane Dantas Psicologia & Coaching



Ellapodetudo Moda Feminina



Frigohotel Gestão de Suprimentos para Hotéis



Silva & Silva Advogados





Bel | Redesign Embalagem King

Antes



Bel | Redesign Embalagem Mega Show

Antes



Vitaderm | Embalagens Linha Botânico



Radiex | Embalagens Radhax



Vitaderm | Embalagens Active Man



Radiex | Pack Econômico



Solupack | Embalagens Retort





Weleda | Guia de Medicamentos



Jotec | Catálogo



Weleda | Training Book



Vitaderm | Catálogo de Produtos



Rede Globo | Mídia Kit Vôlei



Rede Globo | Mídia Kit Vôlei



Rede Globo | Mídia Kit Basquete



Rede Globo | Mídia Kit Basquete



Rede Globo | UFC



Weleda | Brinde para os Parceiros e Médicos



Radiex | Catálogo Industrial



Fazenda São Silvano | Identidade Visual



KLD | Anúncio de Revista





Weleda | Comunicação das Lojas

• Reestruturação e implantação da sinalização e sistema de comunicação interno e externo das lojas Weleda
• Estudo do Guia de Comunicação da empresa
• Estudo dos ambientes externos e internos
• Projeto integrado com a empresa de arquitetura
• Avaliação do layout do novo modelo e desenvolvimento da nova identidade



Weleda | Material de Combate a Celulite

• Avaliação do material existente na Alemanha (Matriz)
• Adaptação do conceito para o mercado brasileiro
• Análise do Guia de Comunicação para elaboração de nova embalagem e do material
• Análise do PDV para exposição
• Prospecção de novo fornecedor para o massageador da linha de óleos



Vitaderm | Campanha Lançamento Techpeel

Campanha para Profissionais
Para o lançamento do Techpeel, composto por um kit Rejuvenescedor e 
um Kit Clareador, foram desenvolvidas as seguintes peças: anúncio de 
revista, convite para o lançamento, flyer, folheto, móbile, cubo, display 
take-one, banner digital e físico, apresentação, e-mail marketing, materiais 
para as mídias sociais e adesivo para vitrine 



Vitaderm | Campanha Lançamento Techpeel

Campanha para Consumidores
Para este público foram desenvolvidos: cartaz, 
folheto, adesivo de vitrine, e-mail marketing e 
materiais para mídias sociais



Vitaderm | Campanha Lançamento Máscara Matizadora

Foram desenvolvidos: cartaz, banner de PDV, 
adesivo, flyer e anúncio



Vitaderm | Campanha Lançamento Silk Hair

Foram desenvolvidos: anúncio, banner, cartaz, folder, e-mail 
marketing e materiais para as mídias sociais



Vitaderm | Campanha Lançamento Linha Anti Queda

Foram desenvolvidos: cartaz, banner de PDV, 
adesivo, flyer e anúncio



Vitaderm | Campanha de Natal para Consumidores

Nessa campanha, desenvolvemos o 
brinde, os materiais de PDV uma 
caixa para presente e também os 
materiais para divulgação nas redes 
sociais



Vitaderm | Campanha de Verão Linha Estética e Capilar

Campanha para consumidores.
Materiais desenvolvidos: cartaz, e-mail marketing, post Facebook e banner site



Vitaderm | Campanha Artezanalle

Campanha feita na época do Natal com a Linha 
Artezanalle. O objeto era associar os produtos com os 
desejos de boas vibrações para o ano novo.
Foram feitos: flyer, adesivo e uma caixa de presente com 
cinta para o kit 



Vitaderm | Campanha Feito Pra Você

Nesta campanha, a cliente 
comprava os produtos para 
cabelo participantes da 
promoção e poderia ter o seu 
rosto personalizado na 
embalagem.
Foram desenvolvidos: rótulo, 
flyer, cartaz, tag e ficha de 
anamnese 



Radiex | Ilha de Produtos



Valpemec | Loja
Layout Área do Café



Valpemec | Promoção Simulador de Corrida



Radiex | Displays





Eurofarma | Ajuda Visual Linha Oncológica



Eurofarma | Ajuda Visual Corretal



KLD | Reformulação do Site

O objetivo foi modernizar o site, trazendo dinamismo e uma linguagem mais leve e clean. 

Antes Depois



Think Ahead | Apresentação Institucional



JBC | Apresentação Institucional



Ribas Secco | Apresentação Institucional



Ecobrisa | Vídeos para Postagem nas Redes Sociais





Valpemec | Ação de Relacionamento

Nessa ação, as oficinas 
que foram as campeãs de 
vendas, ganharam uma 
tarde na Speed Land, o 
maior kart center do Brasil.
O evento também contou 
com a participação do 
piloto patrocinado pelo 
Allam Khodair da Stock 
Car.



Valpemec | Ação de Relacionamento

Churrasco promovido
 com o intuito de estreitar
  o relacionamento com as
   oficinas mecânicas.
    O evento teve atrações    
     musicais, distribuição
       de prêmios e contou
       com a participação
        dos fornecedores
          da Valpemec.



Natura | Projeto Inovação

• Elaboração do material de apoio baseado nos vídeos institucionais
• Folders de apresentação
• Templates para palestras e apresentações
• Pastas e material de suporte



• Reformulação do conceito da área de inovação para captação de novos parceiros e novos projetos
• Metodologia do WHY, HOW e WHAT de Simon Sinek
• Realizadas entrevistas com gestores das áreas de inovação
• Transcrição e seleção dos textos
• Elaboração das perguntas baseado na metodologia
• Filmagem das entrevistas/perguntas
• Edição e montagem dos vídeos institucionais

Natura | Projeto Inovação



Natura | Projeto Inovação

• Apoio gráfico e de produção para inovações de postos de trabalho
• Reformulação do ambiente de trabalho



Vitaderm | Campanha de Incentivo para os Franqueados

Essa campanha de incentivo consistia em uma premiação trimestral e uma 
grande premiação anual. Materiais desenvolvidos: banners, apresentação e 
e-mails marketing



Vitaderm | Convenção Vita Inova

Para a convenção anual dos 
franqueados, foi desenvolvido a 
logomarca, e-mails marketing e 
todo o material usado na 
convenção: banners, faixas, 
apresentação, crachá, pasta e 
bloco de notas 



Vitaderm | Convenção de Vendas

Para a convenção de vendas dos 
franqueados, foi desenvolvido a 
logomarca, e-mails marketing e todo 
o material usado na convenção: 
banners, apresentação, camiseta e 
crachá



OBRIGADO


