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DIRETOR GERAL DO PRÊMIO

Gustavo Greco
O BDA chega à sua décima primeira edição. O número 
de inscrições veio em uma crescente: 860 em 2019, 
1.464 em 2020 e 1.624 em 2021, o que representa 
um aumento de 90% se compararmos com 2019 e de 
11% em relação a 2020. Mais do que constatar o au-
mento da quantidade dos projetos inscritos, é impor-
tante dizer sobre a ampliação da participação de em-
presas de todas as regiões do Brasil. Sempre digo que, 
para declararmos o BDA e também a ABEDESIGN como 
nacionais, precisamos realmente representar o país e, 
para isso, é necessário descentralizar o nosso olhar.

Em uma primeira etapa, 140 jurados julgaram as 
1.624 inscrições individualmente. 30% dos projetos 
receberam a média de notas acima de 7, compondo o 
shortlist, e passaram para uma segunda fase: em que 
as notas de 7.0 a 7.9 são bronze, de 8.0 a 8.9 prata e 
de 9.0 a 10 ouro. Os projetos que receberam a clas-
sificação ouro passaram para uma última fase de jul-
gamento na qual foram escolhidos os projetos que 
levaram nosso icônico troféu Grand Prix para casa. 

E nunca foi tão urgente para as marcas entenderem seu 
lugar no mundo – o famoso ponto de encontro de suas 
habilidades com suas crenças e os problemas à sua 
volta. É impossível dissociar um projeto dos valores e 
dos conceitos que o originaram, das ideologias por trás 
dele. O design nunca é neutro. Considerando que faze-
mos, na maioria das vezes, trabalhos para os outros, o 
design sempre terá, fundamentalmente, um papel so-
cial e político.

Nesse sentido, a bandeira é um dos artefatos gráficos 
mais poderosos já criados por seres humanos. Ela co-
munica ideias rapidamente e impacta nossas emoções. 
Tendo a síntese como base de sua composição, é um dos 
símbolos mais antigos que ainda se fazem contemporâ-
neos. Para representar um país, ou uma causa, tal insíg-
nia simboliza o grupo para o indivíduo e, no caminho de 
volta, mostra a identificação desse indivíduo com o gru-
po. E ainda expõe seus valores. Segundo Ted Kaye, “uma 
bandeira é um símbolo visível de um vínculo invisível”. 

O tema “Que bandeira você carrega?” norteou o Brasil 
Design Award 2021. Aqui, você encontra os projetos 
que mereceram destaque nessa edição.
Bom proveito!

Diretoria Executiva ABEDESIGN
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Fundadora da Feira Rosenbaum
Homenageada Profissional de Promoção 
ao Design

Cristiane 
Rosenbaum

Fundador Dia Mundial da Criatividade
Veículo do Ano

Lucas 
Foster

Homenagem Hall da Fama

Goya Lopes



Associação 
Brasileira de 
Embalagens

PUC - Rio de 
Janeiro

PretADG

Iniciativa de apoio a diversidade no 
Design

Homenageados como Instituição de
apoio ao Design

Homenagem  de Instituição de
Ensino no Design
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Coffee Lab - 
Posicionamento 
de Marca

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Coffee Lab é um dos principais la-
boratórios de café do mundo, com 
diversos prêmios e inúmeros apai-
xonados pela marca. Iniciaram em 
2009 como uma escola dedicada 
ao ensino do café e, com o passar 
do tempo, tornaram-se um labora-
tório de torra, degustação e preparo 
de cafés de qualidade, focados em 
microlotes com características sin-
gulares, responsabilidade ecossocial 
e rastreabilidade do pé ao pacote. 
A pandemia trouxe inúmeras restri-
ções ao comércio, e isso afetou dras-
ticamente as cafeterias. O Coffee 
Lab, capitaneado por Isabela Rapo-
seiras, viu nesse cenário o momento 
de se reposicionar, reduzindo o foco 
na cafeteria, fortalecendo o braço 
de ensino através de cursos, men-
torias e consultorias, e se tornando 
uma editora de nicho. A afi rmação 
desse novo momento resultou em um 
rebranding.

AUTORIA | ANO
 Petrikór Design 

CLIENTE
Coffee Lab

 POSICIONAMENTO PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 BRANDING 

 Ouro 



 Yuper: Viva 
Novos Períodos 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Vivemos em uma sociedade em que o 
sexo feminino aprendeu a sentir ver-
gonha e até mesmo desrespeitar seu 
corpo. Mas isso já não pode ser rea-
lidade, ainda mais quando falamos 
em saúde feminina.  A Yuper nasce, 
então, por acreditar que as mulheres 
merecem mais. Chega com ”mens-
truação sem tabu” como seu con-
ceito embrionário.  Transformando a 
forma que lidamos com a menstrua-
ção, a marca promove reeducação 
e liberdade de fala, além de repen-
sar hábitos e conceitos ao redor 
do período menstrual. A empresa 
comercializa produtos como copos 
e discos menstruais que coletam o 
fl uxo menstrual de forma saudável 
ao corpo.  A concepção do trabalho 
de branding se inicia na estratégia de 
posicionamento, desdobrando-se em 
pontos de contato que materializam 
verbal e visualmente o propósito da 
marca.

AUTORIA 
StudioBah

CLIENTE
Yuper

NAMING

BRANDING

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Coffee Lab - Voz 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Coffee Lab é um dos principais la-
boratórios de café do mundo, com 
diversos prêmios e inúmeros apai-
xonados pela marca. Iniciaram em 
2009 como uma escola dedicada 
ao ensino do café e, com o passar 
do tempo, tornaram-se um labora-
tório de torra, degustação e preparo 
de cafés de qualidade, focados em 
microlotes com características sin-
gulares, responsabilidade ecossocial 
e rastreabilidade do pé ao pacote. 
A pandemia trouxe inúmeras restri-
ções ao comércio, e isso afetou dras-
ticamente as cafeterias. O Coffee 
Lab, capitaneado por Isabela Rapo-
seiras, viu nesse cenário o momento 
de se reposicionar, reduzindo o foco 
na cafeteria, fortalecendo o braço 
de ensino através de cursos, men-
torias e consultorias, e se tornando 
uma editora de nicho. A afi rmação 
desse novo momento resultou em um 
rebranding.

AUTORIA 
Petrikór Design

CLIENTE
Coffee Lab

VOZ

BRANDING

 Prata 



 Yuper: Viva 
Novos Períodos 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Vivemos em uma sociedade em que o 
sexo feminino aprendeu a sentir ver-
gonha e até mesmo desrespeitar seu 
corpo. Mas isso já não pode ser rea-
lidade, ainda mais quando falamos 
em saúde feminina.  A Yuper nasce, 
então, por acreditar que as mulheres 
merecem mais. Chega com ”mens-
truação sem tabu” como seu con-
ceito embrionário.  Transformando a 
forma que lidamos com a menstrua-
ção, a marca promove reeducação 
e liberdade de fala, além de repen-
sar hábitos e conceitos ao redor 
do período menstrual. A empresa 
comercializa produtos como copos 
e discos menstruais que coletam o 
fl uxo menstrual de forma saudável 
ao corpo.  A concepção do trabalho 
de branding se inicia na estratégia de 
posicionamento, desdobrando-se em 
pontos de contato que materializam 
verbal e visualmente o propósito da 
marca.

AUTORIA 
StudioBah

CLIENTE
Yuper

POSICIONAMENTO PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

BRANDING

 Prata 



Dexco

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“O projeto surge num contexto de 
transformação para a marca em 
todos os âmbitos. Com a maior 
aquisição da sua história, a antiga 
Duratex se propôs a uma mudança 
de mindset: de uma companhia in-
dustrial passariam a ser uma com-
panhia focada em soluções. Assim, 
nosso projeto tinha o objetivo de 
gerar valor para a Duratex, por meio 
da criação de uma estratégia para 
a marca corporativa que corres-
pondesse as suas ambições para o 
futuro: defi nindo um cenário para 
a melhor convivência entre a nova 
marca corporativa e as demais 
marcas que passaram a fazer parte 
do grupo e do portfólio de produtos, 
uma estratégia relevante e diferen-
ciadora e uma expressão traduzisse 
a sofi sticação e o caráter inspira-
dor da marca e a sinergia entre as 
marcas do grupo.

AUTORIA | ANO
 Interbrand 

CLIENTE
Dexco (Antiga Duratex)

 ARQUITETURA DE MARCA 

 BRANDING 

 Bronze  Bronze 



 Amaz. 
Aceleradora de 
Impacto 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A AMAZ Aceleradora de Impacto 
surgiu a partir da evolução do Pro-
grama de Aceleração e Investimento 
de Impacto da Plataforma Parceiros 
pela Amazônia. 100% dedicada ao 
empreendedor que atua na Amazô-
nia, após acelerar 30 startups, ex-
plorar a riqueza e a diversidade do 
ecossistema de impacto amazônico 
e ser reconhecido como o melhor 
programa de aceleração do norte do 
país, a marca evoluiu naturalmente 
para uma aceleradora de impacto. 
A AMAZ é coordenada pelo Idesam 
e tem como parceiros e fundadores 
Fundo Vale, Instituto Humanize e ICS. 
Seu antigo nome era Programa de 
Aceleração da Plataforma Parceiros 
pela Amazônia. Para renomear este 
programa inovador, nos inspiramos 
em ideias relacionadas ao maior 
bioma brasileiro.

AUTORIA 
FutureBrand São Paulo

CLIENTE
IDESAM l Programa de Aceleração e 
Investimento de Impacto da Plata-
forma Parceiros pela Amazônia

NAMING

BRANDING

 Bronze 



Asterisco* 
Naming

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Asterisco é um caractere tipográfi co 
que seleciona, indica, sublinha e des-
taca. Um símbolo que tem como pro-
pósito a curadoria da informação e 
dar luz aos detalhes que interessam. 
Asterisco é a plataforma de conteú-
do e curadoria que serve como uma 
lente de observação criativa que 
compartilha ideias e iniciativas, de 
pessoas e marcas, que fazem a dife-
rença no mundo e querem construir 
um futuro mais desejável.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Tátil

 NAMING 

 BRANDING 

 Bronze 



 Lovin’ - Naming 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Lovin’ Wine é a maior DNVB de 
vinho em lata premium do Brasil. A 
marca conquistou o coração dos 
apaixonados por vinho através de 
uma proposta de consumo leve e 
descomplicada. Mas antes de tudo 
isso, fomos convidados para desen-
volver o projeto de naming que se 
desdobraria em todo o sucesso da 
marca. O desafi o era expressar toda 
a ideia do negócio: um vinho em lata 
simples e para todos os momentos, 
em um nome característico de fácil 
conexão.

AUTORIA 
Nirin Branding Agency

CLIENTE
Lovin’

NAMING

BRANDING

 Bronze 



Mananuk

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A MANANUK é uma curadoria de arte 
popular brasileira com sede em Ala-
goas, um importante polo nacional 
do gênero. Sua loja virtual seleciona 
e apresentar ao mercado, o que há 
de mais autêntico em nossa cultu-
ra. Obras que saem das mãos de 
artesãos que contam com poucos 
recursos, mas que extrapolam a sua 
condição social e produzem uma 
arte genuína, lúdica e criativa, que 
ganha cada vez mais espaço em de-
corações de alto padrão e galerias 
de arte. MANANUK signifi ca “TERRA 
FIRME”, na língua Matis, do tronco 
linguístico Pano. Pertence à tribo 
Matis, com presença no noroeste da 
Amazônia brasileira e em regiões do 
Peru e Bolívia. Seu signifi cado é uma 
alusão à força, rusticidade e origem 
das peças e mestres, que tiram do 
chão, do barro, das fi bras, pedras e 
troncos, obras de arte únicas.

AUTORIA | ANO
 Leopoldo Novaes 

CLIENTE
Mananuk

 NAMING 

 BRANDING 

 Bronze 



 Nude - naming 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação do nome para Nude, a pri-
meira marca de leite de aveia orgâ-
nica nacional que não emite carbono 
em sua produção.

AUTORIA 
REBU

CLIENTE
Nude

NAMING

BRANDING

 Bronze 



Todes Telecom

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Todes é uma operadora de célular 
(MVNO) movida pelo propósito de 
conectar a todes de forma inclusiva, 
focando na empregabilidade LGBT-
QIA+, além de oferecer um serviço 
de atendimento personalizado para 
pessoas não binárias. A Todes ainda 
reverte 5% de seu lucro para ONGs 
de apoio à comunidade, além de de-
sempenhar ações de comunicação 
com o intuito de educar a socieda-
de sobre temas como diversidade 
e respeito. A principal meta do pro-
cesso de Naming era alcançar um 
nome que fosse inclusivo e que ao 
mesmo tempo que ressoasse os va-
lores da comunidade LGBTQIA+.  Ao 
fi m do processo, chegou-se a uma 
longa lista de mais de 300 nomes. 
“Todes” foi o escolhido por represen-
tar a conexão que existe entre todas 
as pessoas de uma forma inclusiva, 
através da linguagem neutra.

AUTORIA | ANO
 Ismo Design 

CLIENTE
Todes Telecom

 NAMING 

 BRANDING 

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Beats

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Beats é a maior marca de bebidas 
alcoólicas ready-to-drink no Brasil. 
Desde o lançamento como Skol 
Beats, há 20 anos, suas bebidas 
fi zeram sucesso instantâneo entre 
os jovens e a marca se tornou pre-
sença constante na vida noturna e 
no carnaval brasileiro. Com tamanha 
importância no mercado, ainda havia 
espaço para crescer e se tornar mais 
relevante e signifi cativa na vida dos 
consumidores. Para isso, Beats pre-
cisava se tornar uma marca icônica 
e independente da marca-mãe Skol, 
expressando o seu DNA único e au-
mentando sua conexão com o públi-
co-alvo. Ancorados no arquétipo do 
mágico, criamos um posicionamento 
e uma identidade visual e verbal forte 
e impactante, que passou a traduzir 
o potencial da marca de transformar 
momentos e promover experiências 
surpreendentes para o consumidor.

AUTORIA | ANO
 FutureBrand São Paulo 

CLIENTE
Ambev

 POSICIONAMENTO GRANDES 
EMPRESAS 

 BRANDING 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Natura Nova 
Estética 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2020, a Natura precisava lançar 
uma nova linguagem para consolidar 
com impacto o seu novo posiciona-
mento de marca “O mundo é mais 
bonito com você”. Uma leitura atual 
do Bem Estar Bem convidando o con-
sumidor e a consultora a perceberem 
o seu papel no processo de transfor-
mação de si mesmo e do mundo, a in-
terdependência. Um movimento que 
mostra o que Natura faz e não só o 
que acredita. O novo posicionamento 
marca uma mudança na marca e isso 
pedia uma nova linguagem. Nossa 
nova estética refl ete uma nova re-
lação com a sustentabilidade, de 
forma contemporânea e impactante.  

AUTORIA 
Natura e time ampliado

CLIENTE
Natura

POSICIONAMENTO GRANDES 
EMPRESAS

BRANDING

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Telecine – O 
fi lme é só o 
começo

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Telecine é uma referência de cinema 
no Brasil, mas sua posição é amea-
çada a cada ano com a entrada 
de novos players no território de 
streaming. Desenvolvemos um novo 
posicionamento para a Marca, im-
pactando a estratégia de negócio, 
experiência do serviço, parcerias, 
expressões visuais e verbais e a sua 
comunicação como um todo. Era 
preciso reafi rmar o Telecine como 
referência no território do cinema, 
conquistar uma nova audiência, e 
tornar a Marca mais pop, moderna 
e conectada com assuntos do mo-
mento.

AUTORIA | ANO
 Ana Couto 

CLIENTE
Telecine

 POSICIONAMENTO GRANDES 
EMPRESAS 

 BRANDING 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Fullture - 
Futureproof 
yourself 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Fullture surge com o objetivo de 
ser a maior escola de formação de 
profi ssionais de tecnologia do Brasil. 
Iniciamos nosso trabalho com a 
marca ainda em período de ideação 
e atuamos na defi nição de posicio-
namento, do nome e na criação da 
identidade da marca. Ainda que se 
defi na como uma escola, a marca 
carrega também um braço de ati-
vidade como ecossistema, unindo 
profi ssionais e empresas para gerar 
oportunidades de trabalho, evolução 
e solução de problemas. Por ter essa 
e também outras especifi cidades no 
modelo de entrega, fez sentido para 
a marca desde seu início ter uma fa-
mília de verticais, Fullture Pro, Fulltu-
re Fast e Fullture Deep. A criação das 
segmentações foi um caminho para 
também direcionar melhor a comu-
nicação entre os diversos públicos.

AUTORIA 
Bolden

CLIENTE
Fullture

POSICIONAMENTO PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

BRANDING

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

OpenSolo - Seu 
mercado digital 
do agro

DESCRIÇÃO DO PROJETO
OpenSolo foi um projeto de marca 
desenvolvido em paralelo à platafor-
ma em si, ainda em estágio de pré-
-lançamento. Os fundadores da em-
presa são profi ssionais com décadas 
de experiência no Agro e por isso já 
possuíam a maturidade para enten-
der o valor de uma marca. Inserida 
em um setor bastante tradicional e 
com uma proposta que dialoga com 
a transformação digital, não seria um 
cenário para experimentações ou 
evolução gradual. A marca deveria 
chegar ao mercado com alto grau de 
maturidade, impacto e clareza de ob-
jetivos. Nosso trabalho consistiu na 
criação das defi nições conceituais 
que formam a plataforma de marca, 
nome, identidade verbal, frases de 
afi rmação do posicionamento, iden-
tidade visual e layout do website, 
direcionamentos para interface da 
plataforma e vídeo manifesto.

AUTORIA | ANO
 Bolden 

CLIENTE
OpenSolo

 POSICIONAMENTO PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 BRANDING 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Sistema B 
Posicionamento 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criar uma narrativa que potenciali-
zasse a visibilidade e o conhecimen-
to sobre o movimento das empresas 
B, infl uenciando todos os públicos de 
interesse à se engajarem na direção 
de negócios mais sustentáveis.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Sistema B Brasil

POSICIONAMENTO PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

BRANDING

 Bronze 

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Zippi. O cartão 
semanal do 
autônomo.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Zippi é o primeiro e único cartão de 
crédito feito pro autônomo, uma 
das maiores forças da economia 
brasileira e um público que até hoje 
foi ignorado pelos grandes bancos, 
justamente por não conseguir com-
provar renda.  Com faturas semanais, 
pagamento via pix e atendimento por 
whatsapp, o desafi o era divulgar ao 
mercado um posicionamento único 
de uma categoria inédita. E mais do 
que isso, criar uma profunda iden-
tifi cação com o público, fazendo-o 
se sentir reconhecido e parte de um 
movimento maior, de valorização do 
autônomo, cujo trabalho no dia a dia 
é bastante solitário e pouco enal-
tecido. Para atender a este desafi o, 
mergulhamos fundo em pesquisas 
qualitativas, trazendo os melhores 
insights para a construção de po-
sicionamento, design, voz e marca, 
dando visibilidade a esse público.

AUTORIA | ANO
 TriA3 Marketing Criativo 

CLIENTE
Zippi

 POSICIONAMENTO PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 BRANDING 

 Bronze 



abastece_aí tom 
de voz

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Um super app, mil possibilidades. 
Essa era a ideia principal para o 
novo projeto do Posto Ipiranga – feito 
para ajudar a abastecer carros, mas 
capaz de proporcionar ao público be-
nefícios, como: espaço de experiên-
cias, uma carteira digital, cash back, 
comunidade clientes, prêmios e des-
contos.  Nosso desafi o? Desenvolver 
uma linguagem verbal para o soft-
ware que fosse capaz de aproximar 
o cliente e tornar sua experiência de 
usuário mais proveitosa. Para isso, 
realizamos um mergulho profundo 
no universo dos carros, buscamos 
referências dentro e fora do setor, 
além de construir uma narrativa 
emocional, através de um conceito 
verdadeiramente inspirador.   Era im-
portante colocar a linguagem em um 
lugar diferenciado frente aos seus 
concorrentes, que optavam por uma 
fala mais informal e funcional.

AUTORIA | ANO
 Pharus Bright Design 

CLIENTE
Posto Ipiranga

 VOZ 

 BRANDING 

 Bronze 



 Chocobene 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Chocobene é a linha de chocola-
tes criada pela Lugano, tradicional 
fabricante de chocolates de Grama-
do com mais de 30 franquias pelo 
Brasil, para atender grandes redes 
de varejo e supermercados. A partir 
desse desafi o, fomos procurados 
para criar uma narrativa que permi-
tisse com que a marca se destacas-
se nas gôndolas e pontos de venda 
dentro de um segmento extrema-
mente concorrido e dominado por 
grandes players globais.

AUTORIA 
BDS | Breathe Design & Strategy

CLIENTE
Chocolates Lugano

VOZ

BRANDING

 Bronze 



Danone Global 
Voz

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como reposicionar uma marca global 
que tem mais de 100 anos de histó-
ria e é sinônimo da categoria, tornan-
do o iogurte atraente para as novas 
gerações? Mais do que um projeto 
de redesenho de embalagens, um 
reposicionamento capaz de comu-
nicar atributos de forma estratégica 
e mover a marca e seus produtos na 
direção dos desejos contemporâ-
neos.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Danone

 VOZ 

 BRANDING 

 Bronze 



 Dexco 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“O projeto surge num contexto de 
transformação para a marca em 
todos os âmbitos. Com a maior 
aquisição da sua história, a antiga 
Duratex se propôs a uma mudança 
de mindset: de uma companhia in-
dustrial passariam a ser uma com-
panhia focada em soluções. Assim, 
nosso projeto tinha o objetivo de 
gerar valor para a Duratex, por meio 
da criação de uma estratégia para 
a marca corporativa que corres-
pondesse as suas ambições para o 
futuro: defi nindo um cenário para 
a melhor convivência entre a nova 
marca corporativa e as demais 
marcas que passaram a fazer parte 
do grupo e do portfólio de produtos, 
uma estratégia relevante e diferen-
ciadora e uma expressão traduzisse 
a sofi sticação e o caráter inspira-
dor da marca e a sinergia entre as 
marcas do grupo.

AUTORIA 
Interbrand

CLIENTE
Dexco (Antiga Duratex)

VOZ

BRANDING

 Bronze 



Nude - Tom de 
Voz

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento do Tom de Voz 
de Nude, a primeira marca de leite 
de aveia orgânica nacional que não 
emite carbono em sua produção.

AUTORIA | ANO
 REBU 

CLIENTE
Nude

 VOZ 

 BRANDING 

 Bronze 



 Telecine – O 
fi lme é só o 
começo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Telecine precisava se conectar a 
uma nova audiência, ser mais pre-
sente nas discussões do momento e 
construir sua referência em cinema. 
Não podíamos ser o especialista 
chato em cinema, mas sim o amigo 
que sempre recomenda a boa para 
você assistir.

AUTORIA 
Ana Couto

CLIENTE
Telecine

VOZ

BRANDING

 Bronze 



Zippi. O cartão 
semanal do 
autônomo.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Zippi é o primeiro e único cartão de 
crédito feito pro autônomo, uma 
das maiores forças da economia 
brasileira e um público que até hoje 
foi ignorado pelos grandes bancos, 
justamente por não conseguir com-
provar renda.  Com faturas semanais, 
pagamento via pix e atendimento por 
whatsapp, o desafi o era divulgar ao 
mercado um posicionamento único 
de uma categoria inédita. E mais do 
que isso, criar uma profunda iden-
tifi cação com o público, fazendo-o 
se sentir reconhecido e parte de um 
movimento maior, de valorização do 
autônomo, cujo trabalho no dia a dia 
é bastante solitário e pouco enal-
tecido. Para atender a este desafi o, 
mergulhamos fundo em pesquisas 
qualitativas, trazendo os melhores 
insights para a construção de po-
sicionamento, design, voz e marca, 
dando visibilidade a esse público.

AUTORIA | ANO
 TriA3 Marketing Criativo 

CLIENTE
Zippi

 VOZ 

 BRANDING 

 Bronze 



 Branding KPG 
S/A 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A primeira empresa do ainda Grupo 
KPG foi fundada com o objetivo de 
comercializar produtos nutracêu-
ticos encapsulados pela internet. 
A KAPSULA, uma full-e commerce, 
tornou- se líder do mercado brasilei-
ro atuando ao lado de outras marcas 
de sucesso do grupo, como a BRAIP, 
uma plataforma de pagamentos, o 
ILUMINADOS, um método de fo-
mento do empreendedorismo web 
e o PEDALGEL, primeiro totem anti-
bacteriano do Brasil.  Após a criação 
desse sistema vivo e cheio de opor-
tunidades, o grupo leva a KPG para 
a sua maior expansão: a abertura de 
IPO. A agora KPG S/A se apropria do 
título de holding especialista em ne-
gócios digitais e dá o grande passo 
para a abertura de capital na Bolsa 
de Valores.

AUTORIA 
Agência Mosca

CLIENTE
KPG S/A

POSICIONAMENTO PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

BRANDING

 Voto Popular 





Craft for
Design

REALIZAÇÃO



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 SKINDEEP 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Baseado em fatos reais, SKINDEEP é 
um curta metragem animado contex-
tualizado pelo racismo presente na 
história dos Estados Unidos. O fi lme 
retrata o drama na vida das pessoas 
que sofrem com stress pós traumáti-
co étnico e racial, uma ferida aberta 
e não cicatrizada que encontra ga-
tilhos dia após dia, infl igida ao longo 
das gerações.

AUTORIA 
Pedro, Pastel & Besouro

CLIENTE
EmpowHer New York

MOTION

CRAFT FOR DESIGN

 Ouro 

GRAND PRIX



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Canal Brasil 
Tipografi a

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Brasil. Essa mistura colossal de 
contrastes. Miscelânea de gente, 
referências, culturas e saberes sel-
vagens. Caldeirão de possibilidades 
de dimensões continentais. Sim, 
somos um canal que tem Brasil no 
nome. A celebração de muitos Brasis 
que cabem dentro de um só. A nova 
marca do Canal Brasil traz em si a 
nossa riqueza cultural e a história 
da tipografi a brasileira no cinema, 
na arte e no design. É diversidade 
em movimento.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Canal Brasil

 TIPOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Ouro 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Behind the 
Records 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Behind The Records foi uma campa-
nha da Recording Academy, respon-
sável pelo Grammy Awards, criada 
pela TBWA\Chiat\Day de Los Ange-
les. O projeto teve como objetivo re-
conhecer os inúmeros profi ssionais 
que atuam na produção de discos 
e que muitas vezes não ganham o 
destaque. Em 2019, esse mesmo 
projeto fez capas alternativas de 
álbuns para serviços de streaming 
com nomes de produtores, enge-
nheiros e técnicos de som, maestros, 
músicos, entre outros. Para 2020, 
além de repetir as “Credit Covers”, 
foi produzida uma animação quadro 
a quadro que mostra 33 grandes 
álbuns premiados pela academia, 
narrando a importância desses pro-
fi ssionais da música que nem sempre 
ocupam os holofotes.

AUTORIA 
Pedro, Pastel & Besouro

CLIENTE
The Recording Academy

MOTION

CRAFT FOR DESIGN

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Coisa de Menina

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Coisa de Menina é um projeto que 
busca inspirar meninas a acredita-
rem nos seus sonhos e conquistarem 
o espaço que desejam. Trazendo as 
bandeiras da educação, da diversi-
dade e da inclusão à frente, a inicia-
tiva serviu para fomentar o diálogo 
sobre o tema e propor mudanças 
sociais com o endosso do Sicredi 
e das iniciativas educacionais que 
a empresa desenvolve. A animação 
desenvolvida apresenta de maneira 
lúdica a trajetória de uma menina que 
sempre acreditou nos seus sonhos, 
mas mesmo assim não escapou dos 
desafi os que as mulheres enfren-
tam para conquistar o espaço que 
desejam.

AUTORIA | ANO
 DBPV 

CLIENTE
Sicredi

 MOTION 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Prata 



Idverse

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Diante dos dados alarmantes que 
indicam que aproximadamente 
227.000 mortes são causadas por 
eventos adversos evitáveis no Brasil 
e 2.6MM no mundo, propomos um 
sistema de identifi cação universal 
que promove a segurança do pa-
ciente ao auxiliar os profi ssionais 
de saúde. Com este propósito, nasce  
IDverse, um código de símbolos de 
fácil reconhecimento e utilização 
que representa, praticamente, todas 
as condições de saúde que os pa-
cientes podem apresentar.

AUTORIA | ANO
 Colletivo Design 

CLIENTE
Havas

 PICTOGRAMA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Prata 



 CAJU Typeface 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Inspirada na fruta tipicamente Bra-
sileira, “Caju” tem as característi-
cas de algo doce, forte e que aguça 
o nosso olhar com o seu brilho. Não 
diretamente inspirada na forma, mas 
em sua representatividade e diversi-
dade  Brasileira.

AUTORIA 
Kauan Miranda

CLIENTE
Autoral

TIPOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Explora 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Aonde a exploração pode nos levar? 
Explora nasceu de um impulso: des-
cobrir as maravilhas dos territórios 
mais remotos do mundo. Ao longo de 
uma jornada de mais de 25 anos, se 
tornou pioneira na exploração de pri-
meira linha. E tendo trilhado tantos 
caminhos, não poderia ignorar a 
responsabilidade intrínseca a todo 
o conhecimento acumulado ao longo 
do caminho – o compromisso de con-
servar os territórios aos quais se co-
necta todos os dias. Explora chegou 
a um ponto decisivo que demandava 
por reafi rmar o tipo genuíno de ex-
ploração que faz se destacar, e dar 
mais passos em direção ao propósito 
maior da conservação. Era hora de 
criar uma diferenciação clara em re-
lação a outras marcas da área, para 
potencializar sua própria essência 
e desdobrá-la como uma identidade 
verdadeiramente autêntica.

AUTORIA 
Interbrand

CLIENTE
Explora

FOTOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Almost John

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Participamos da criação da identi-
dade visual e da concepção artísti-
ca do novo álbum do artista Almost 
John, intitulado Clean Melodies. É 
importante destacar que Almost 
John é uma banda de um homem só, 
que mistura ritmos, indo do soul ao 
rock, do R&B ao psicodelismo. E, 
exatamente por isso, quando nos 
deparamos com o desafi o de produ-
zir a identidade do novo álbum deste 
artista, pensamos em retratar sua 
arte de maneira única e inovadora, 
tal qual ele faz em seu dia a dia.

AUTORIA | ANO
 VF Studio + Flavor 

CLIENTE
João Farah

 FOTOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Banco de 
Imagens Oya 
Care 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Oya Care é a primeira clínica vir-
tual de saúde feminina do Brasil, que 
nasceu do desejo da sua fundadora, 
de participar do processo de liberta-
ção e empoderamento das mulheres 
através da saúde. Buscando fazer do 
autoconhecimento e do autocuidado 
um caminho para a autonomia femi-
nina, sua proposta é colocar a saúde 
de todas as mulheres no lugar certo: 
em suas próprias mãos. Após traba-
lhar na criação da identidade visual 
e do branding da marca, fomos con-
vidados para produzir sua primeira 
campanha fotográfi ca com o intuito 
de produzir um banco de imagens 
que traduzisse a personalidade da 
marca e tornasse sua comunicação 
ainda mais proprietária e assertiva.

AUTORIA 
Mancha Gráfi ca

CLIENTE
Oya Care

FOTOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Café da Manhã 
no Fim dos 
Tempos

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este projeto é um ensaio fotográfi co 
produzido para compor uma narrati-
va visual na publicação de contos e 
crônicas “Café da Manhã no Fim dos 
Tempos”, onde o conceito de catás-
trofe e distopia são os personagens 
de uma ideia fi ccionalizada de fi nal 
dos tempos.

AUTORIA | ANO
 Gutum Studio 

CLIENTE
Escrita Criativa EC

 FOTOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Natura Ekos 
Fotografi a 
Casting 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Natura Ekos, que está desde 2018 
em um processo de reposicionamen-
to, deu mais um passo e fez um relan-
çamento da linha neste ano, junta-
mente com o conceito de BIObeleza. 
Para isso, foi proposta uma evolução 
da sua linguagem, tornando-a ainda 
mais ativista.   O coletivo ganhou 
mais força, seja na linguagem visual 
- com fotos de pessoas juntas, apos-
tando na diversidade e trazendo um 
casting masculino -  como na lingua-
gem verbal, colocando o discurso no 
plural: SOMOS TODOS UMA NATU-
REZA SÓ.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Natura

FOTOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Natura Ekos 
Fotografi a 
Produto

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Neste ano, Natura Ekos, que está 
desde 2018 em um processo de 
reposicionamento, deu mais um 
passo e lançou novas fórmulas mais 
potentes e naturais em seus produ-
tos.  Para isso, foi proposta uma evo-
lução da sua linguagem, tornando-a 
ainda mais proprietária e ativista.   
E para valorizar as novas fórmulas 
e reforçar a potência dos produtos, 
foi desenvolvida uma nova linguagem 
fotográfi ca, que explorou as novas 
embalagens - com tanta expressivi-
dade que foram transformadas em 
conteúdo, com os valores de Ekos 
destacados pelas imagens - e, prin-
cipalmente, o sensorial da linha, em 
uma combinação de todos os seus 
elementos: bioativos, embalagens e 
texturas de produtos.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Natura

 FOTOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Natura Tododia 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Natura Tododia nasceu inspirada na 
beleza e na simplicidade do autocui-
dado a cada novo dia. A Marca possui 
uma linha de produtos que trazem 
nutrição, alegria e leveza para o 
corpo, com fragrâncias e texturas 
surpreendentes em uma fórmula 
única com a tecnologia da nutrição 
prebiótica, que se adapta às neces-
sidades da pele e oferece uma nu-
trição completa para uma pele mais 
fi rme e ultramacia todos os dias. 
Construímos a nova linguagem de 
Natura Tododia reforçando o convite 
da Marca de incentivar as mulheres 
a nutrirem uma relação mais harmo-
niosa e gentil com seus corpos, ao 
mesmo tempo trazendo inovação em 
tecnologia. O objetivo era construir 
a percepção de uma marca inovado-
ra e fortalecer a conexão emocional 
com as consumidoras dentro de um 
mercado pulverizado e competitivo.

AUTORIA 
Ana Couto

CLIENTE
Natura

FOTOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Que Dengo é 
esse?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Fotografi a do clipe ”Que Dengo é 
Esse?” para a marca de chocolates 
fi nos Dengo.

AUTORIA | ANO
 REBU 

CLIENTE
Dengo

 FOTOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



12ª Bienal da 
UNE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto compreende ilustrações 
para a campanha de divulgação e 
comunicação da 12ª Bienal da UNE. 
Os desafi os foram 1) representar de 
forma ampla a juventude brasileira, 
em toda a sua diversidade e ressal-
tando a altivez, que é própria dos 
jovens universitários brasileiros; 2) 
ressaltar a resistência estudantil, 
natural em tempos de tantos ata-
ques à educação no país,  pelo olhar 
da juventude, transformador do 
agora, capaz de imaginar um futuro 
diferente, num país soberano que 
valoriza a cultura e arte. 3) mos-
trar preocupação com a pandemia, 
atuando de forma artística. Fazer a 
1ª Bienal totalmente digital durante 
o período mais duro da Covid-19 foi 
nossa resposta poderosa possível 
naquele momento. 4) trabalhar a 
imagem da Elza Soares (homenagea-
da), ícone de luta contra o racismo e 
machismo.

AUTORIA | ANO
 JJBZ 

CLIENTE
UNE

 ILUSTRAÇÃO 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Campanha 
HERSHE | 
Ilustração para 
embalagem 
Hershey’s 
Especial Dia Da 
Mulher 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ilustração para embalagem de 
Edição Especial do Dia da Mulher da 
Hersheys, na campanha HerShe, a 
convite da Plano Feminino - Deriva-
ção do nome Hershey’s para HER e 
SHE, transformado em uma campa-
nha de apoio a mulheres artistas e 
seus sonhos, sendo oito convida-
das para a campanha veiculada em 
2021.  https://www.hershe.me/

AUTORIA 
Amanda Lobos

CLIENTE
Hersheys

ILUSTRAÇÃO

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Curta Circuito 
2020

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Identidade visual ilustrada para o 
festival Curta Circuito 2020 (20 
anos). A vigésima edição do Festival 
abordou os temas FÉ, MAGIA E MIS-
TÉRIO no Cinema Brasileiro.

AUTORIA | ANO
 Paulo Marcelo Oz 

CLIENTE
Le Petit

 ILUSTRAÇÃO 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Danone Global 
Ilustração 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como reposicionar uma marca global 
que tem mais de 100 anos de histó-
ria e é sinônimo da categoria, tornan-
do o iogurte atraente para as novas 
gerações? Mais do que um projeto 
de redesenho de embalagens, um 
reposicionamento capaz de comu-
nicar atributos de forma estratégica 
e mover a marca e seus produtos na 
direção dos desejos contemporâ-
neos.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Danone

ILUSTRAÇÃO

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Estampa Luar do 
Sertão

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Luar do Sertão é uma estampa que 
conta as histórias de um sertão 
mágico, cheio de tradição, supers-
tição, heróis e paisagens nos trans-
portando para um lugar bem quen-
tinho no nosso coração e memória 
coletiva. A estampa foi desenvolvida 
para a marca de moda Terno Olinda 
Style, uma empresa que tem como 
seu diferencial a produção de estam-
pas exclusivas abordando a cultura 
Pernambucana e Nordestina.

AUTORIA | ANO
 Estúdio Oba 

CLIENTE
Terno Olinda Style

 ILUSTRAÇÃO 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Explora 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Aonde a exploração pode nos levar? 
Explora nasceu de um impulso: des-
cobrir as maravilhas dos territórios 
mais remotos do mundo. Ao longo de 
uma jornada de mais de 25 anos, se 
tornou pioneira na exploração de pri-
meira linha. E tendo trilhado tantos 
caminhos, não poderia ignorar a 
responsabilidade intrínseca a todo 
o conhecimento acumulado ao longo 
do caminho – o compromisso de con-
servar os territórios aos quais se co-
necta todos os dias. Explora chegou 
a um ponto decisivo que demandava 
por reafi rmar o tipo genuíno de ex-
ploração que faz se destacar, e dar 
mais passos em direção ao propósito 
maior da conservação. Era hora de 
criar uma diferenciação clara em re-
lação a outras marcas da área, para 
potencializar sua própria essência 
e desdobrá-la como uma identidade 
verdadeiramente autêntica.

AUTORIA 
Interbrand / Francisco Martins

CLIENTE
Explora

ILUSTRAÇÃO

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Forbes: 
Afrofuturism

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A revista Forbes fez uma edição his-
tória em março de 2021 sobre Afro-
futurismo, com diversos escritores e 
escritoras negros preenchendo as 
páginas sobre ciência, tecnologia 
e business produzido por pessoas 
negras.

AUTORIA | ANO
 Douglas Lopes 

CLIENTE
Forbes

 ILUSTRAÇÃO 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Ilustrações 
Nowall School 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nowall School é uma empresa de 
cursos online focada em social 
media, que mistura educação e en-
tretenimento. Até o início de 2020 
a empresa contava com um visual 
completamente baseado em duas 
cores, rosa e amarelo, e feito usando 
ilustrações vetoriais baixadas pron-
tas, deixando cada material gráfi co 
com um estilo diferente e usando a 
cor e tipografi a como único elemento 
de unifi cação.  Os cursos da empresa 
se diferenciam pela dedicação com 
o visual, trazendo inserts com ilus-
trações e animações mais lúdicas no 
meio das aulas. Essa dedicação com 
o visual não fi cava evidente enquan-
to a empresa usava vetores prontos.

AUTORIA 
Henrique Petrus

CLIENTE
Nowall School

ILUSTRAÇÃO

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Linguagem de 
Ilustração Stone

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Stone queria comunicar, com ilus-
trações, que é mais do que apenas 
uma maquininha: é um parceiro de 
negócios que oferece ampla varie-
dade de facilidades, especialmente 
para o lojista e o pequeno e médio 
empreendedor. Para isso, era ne-
cessário mudar o foco, dos produ-
tos (maquininha, cartão) para as 
pessoas. Nas situações, valoriza-
mos a interação entre o lojista e sua 
comunidade – clientes, funcionários, 
família e também as pessoas na linha 
de frente da Stone: atendentes, con-
sultores e técnicos. A partir de uma 
extensa pesquisa desenvolvida pelo 
time da Stone, criamos personagens 
e narrativas que prestam homena-
gem às qualidades do pequeno em-
preendedor, ao mesmo tempo em 
que mostram que ele não precisa 
fazer tudo sozinho.

AUTORIA | ANO
 Estúdio Passeio 

CLIENTE
Stone

 ILUSTRAÇÃO 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Painel “Um 
Chá Maluco” 
para exposição 
“ReAlices: 
Narrativas Arte 
Visuais” 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2021 o SESC Santo André apre-
senta uma mostra que traz a inter-
pretação pessoal de oito artistas di-
ferentes sobre a obra literária Alice 
no País das Maravilhas. Cada artista 
ilustra um (ou mais de um) capítulo 
da obra. Esta mostra é um projeto 
híbrido composto por ações online e 
uma exibição física (aberta sob con-
dições especiais devido pandemia de 
Covid-19) que acontecerá nos cor-
redores do clube até o fi m de setem-
bro de 2021. “Um Chá Maluco” é o 
capítulo que designa e nomeia o tra-
balho que propus para a exposição. 
Um painel adesivado e ornamentado 
com três pratos, todos ilustrados a 
mão em nanquim. Em comemoração 
a exposição e para complementa-la, 
foi desenvolvido a parte uma série 
limitada de 3 poster tamanho A3 - 
disponíveis a venda - que focam nos 
personagens principais da obra.

AUTORIA 
Nicole Bustamante

CLIENTE
SESC Santo André

ILUSTRAÇÃO

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Textos Putos 
Vol.2

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Textos Putos Volume 2- Porque 
Gozar é tão bom?” É o livro da ar-
tista, atriz e produtora Abhyana 
que traz 128 páginas recheadas de 
contos eróticos apresentados por 
meio da conjunção da escritura com 
a fotografi a. É a reunião de textos 
narrados em primeira pessoa que 
descrevem as experiências sexuais 
da autora e imagens protagonizadas 
por ela. Para apresentar esse livro, 
foram desenvolvidos os projetos 
editorial e gráfi co, além de 25 ilus-
trações inéditas que dão suporte aos 
textos.

AUTORIA | ANO
 Colletivo Design 

CLIENTE
Abhiyana

 ILUSTRAÇÃO 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Warren 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criamos para a Warren, corretora de 
investimento, uma série de ilustra-
ções para acompanhar a jornada do 
cliente em suas diferentes etapas, 
mergulhando nas possibilidades da 
bolsa de valores.

AUTORIA 
Estúdio Caxa

CLIENTE
Warren Brasil

ILUSTRAÇÃO

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Snapchat | 
Stickers

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Stickers e Filtros criados para a 
empresa Snapchat, aplicativo de 
mensagens multimídia que permite 
a customização de fotos e vídeos 
com assets criados por artistas in-
ternacionais.

AUTORIA | ANO
 Amanda Lobos 

CLIENTE
Kiblind para Snapchat

 LETTERING E CALIGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 O quase último 
Aum 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
No livro O quase último Aum, o autor 
Ulisses Belleigoli dá importância 
central às duas línguas fi ctícias da 
trama, “Decidi que queria fazer [essa 
história] para adolescentes, um pú-
blico que eu queria atingir. A gente 
é muito convencido na adolescência 
de meios que não são pacífi cos. Eu 
pensei essa saga, criando universos, 
vocabulários, sistemas, planetas e 
poderes, características da litera-
tura fantástica, para dizer de outra 
possibilidade”. Por isso, e por algu-
mas nuances do projeto descritas 
a seguir, foram desenvolvidos dois 
alfabetos próprios dessa fi cção, um 
sempre trabalhado em caligrafi a, e 
outro com letras digitalizadas que 
possibilitam diferentes composições 
de cada palavra.

AUTORIA 
Renan Torres Design

CLIENTE
Varanda editora

LETTERING E CALIGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Prata 



Campana Motion

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Tudo está esperando para ser 
transformado”. As experimenta-
ções com motion graphics estão no 
coração das identidades visuais do 
Estúdio e do Instituto Campana, uma 
vez que parte do objetivo do proje-
to era inspirar a transformação e o 
movimento que resultam do olhar 
livre e desobediente dos irmãos.  
Nas formas, cores e letras que se 
arranjam e desarranjam, revela-se 
um ciclo de composições livres, no 
qual é impossível ignorar a textura 
e a voz de cada material emprega-
do nas peças criadas por eles. Uma 
comunicação em movimento e em 
transformação permanentes, para 
comemorar o aniversário das 35 re-
voluções de Campana.

AUTORIA | ANO
 Pharus Bright Design 

CLIENTE
Estúdio Campana

 MOTION 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Colorado Kuyá 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para divulgar o lançamento da nova 
cerveja Colorado Kuyá, participamos 
da concepção da série de fi lmes de 
divulgação, intitulados “Baseados 
em Fatos Reais”, com o objetivo de 
mostrarmos fatos nada ortodoxos 
que fazem parte do dia a dia dos bra-
sileiros.

AUTORIA 
Asteroide + Flavor

CLIENTE
David / Cervejaria Colorado

MOTION

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Explora

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Aonde a exploração pode nos levar? 
Explora nasceu de um impulso: des-
cobrir as maravilhas dos territórios 
mais remotos do mundo. Ao longo de 
uma jornada de mais de 25 anos, se 
tornou pioneira na exploração de pri-
meira linha. E tendo trilhado tantos 
caminhos, não poderia ignorar a 
responsabilidade intrínseca a todo 
o conhecimento acumulado ao longo 
do caminho – o compromisso de con-
servar os territórios aos quais se co-
necta todos os dias. Explora chegou 
a um ponto decisivo que demandava 
por reafi rmar o tipo genuíno de ex-
ploração que faz se destacar, e dar 
mais passos em direção ao propósito 
maior da conservação. Era hora de 
criar uma diferenciação clara em re-
lação a outras marcas da área, para 
potencializar sua própria essência 
e desdobrá-la como uma identidade 
verdadeiramente autêntica.

AUTORIA | ANO
 Interbrand 

CLIENTE
Explora

 MOTION 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Natura Filme 
Linguagem de 
Marca 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2020, a Natura lançou uma nova 
linguagem de marca para expressar 
seu novo posicionamento “O mundo 
é mais bonito com você”. Além de 
consolidar as diretrizes dentro de 
um brand book, foi criado um video 
especial de linguagem de marca, 
com impacto e dinamismo para gerar 
engajamento no time interno e nos 
parceiros criativos para conhecer 
mais em detalhe as diretrizes de lin-
guagem.  

AUTORIA 
Natura

CLIENTE
Natura

MOTION

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



SESC TV | Nova 
Identidade 
Visual

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nova identidade visual para o Sesc 
TV | Criação de animações e pacote 
gráfi co para peças informativas e 
conceituais sobre a nova identida-
de; O acervo diverso, composto por 
produções de diversos campos artís-
tisco como música, teatro, cinema, 
literatura, dança e em formatos 
variados como fi lmes, séries e pro-
gramas, demandando um gama de 
padrões customizáveis para compor 
anúncios de forma adequada.

AUTORIA | ANO
 Bijari 

CLIENTE
SESC TV

 MOTION 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Step Up Your 
Creativity 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Quando se fala em produção de cal-
çados a criatividade pode encontrar 
diversos obstáculos no caminho. De 
materiais até métodos de fabrica-
ção. Superar estes obstáculos é o 
negócio da Spectrum. Explorar pos-
sibilidades de produção e encon-
trar maneiras de viabilizar ideias de 
estilistas e designers. Porém, uma 
vez que é necessário manter o sigilo 
dos clientes, como se apresentar ao 
mercado? Este é o desafi o que abra-
çamos através da produção de um 
vídeo. Inspirados pela tendência dos 
Oddly Satisfying Videos, criamos um 
universo imaginário que representa 
os caminhos percorridos para uma 
ideia se tornar produto. Os obstá-
culos mercadológicos e técnicos, 
os testes, as texturas, cores, ma-
teriais, representados em anima-
ções que trazem uma sensação de 
satisfação em uma dinâmica quase 
hipnotizante.

AUTORIA 
Estúdio Solo

CLIENTE
Spectrum

MOTION

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Uma História de 
Inspiração

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para anunciarmos a nova embaixa-
dora do estádio do Corinthians F.C., 
participamos da produção da cam-
panha “Uma História de Coragem: 
Marta Silva”. Composta por um fi lme 
e uma série de peças gráfi cas para 
a marca Neoquímica. Nosso objeti-
vo era impactar o público amante do 
futebol com o exemplo de supera-
ção desta que é nossa grande rainha, 
estreitando laços entre a saúde, o 
respeito, a diversidade e o esporte.

AUTORIA | ANO
 Asteroide + Flavor 

CLIENTE
Hypera Pharma  / Neo Química Arena

 MOTION 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Baya Iconografi a

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Baya é uma plataforma educacional 
que trabalha com a implementação 
de metodologias criativas de ensino 
em escolas parceiras.  Projetamos a 
primeira geração do sistema de ico-
nografi a da Baya Education como 
parte da sua identidade visual e que 
pudessem ser aplicados em seus 
materiais de comunicação e sinaliza-
ção dos espaços makers projettados 
pela Baya.

AUTORIA | ANO
 My Name is Will 

CLIENTE
Baya - Creative Learning

 PICTOGRAMA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Dasa Pictograma 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nosso desafi o foi criar uma família 
de pictogramas que conseguisse 
atender a um ecossistema de saúde 
complexo e diversifi cado. Os ícones 
seriam utilizados de forma ampla no 
dia-a-dia da empresa, como elemen-
to de usabilidade e gráfi co, online e 
offl ine, destinado a um público plural.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Dasa

PICTOGRAMA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



 Clear Tipografi a 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolver uma paleta tipografi ca 
para Clear que combinasse expres-
sividade e funcionalidade pensadas 
desde o início para performance em 
produtos e comunicações digitais 
com vocação para se tornar um ativo 
proprietário da marca.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Clear

TIPOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Fonte Exame 
Invest

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Exame é uma das fontes de infor-
mação mais confi áveis na vida do 
brasileiro quando o assunto é eco-
nomia e fi nanças. Recentemente, a 
Exame Invest passou por um repo-
sicionamento, liderado pela agência 
GUT. A Plau foi convidada como par-
ceira desse processo para desenvol-
ver a tipografi a que seria usada nas 
campanhas de marketing do produto.

AUTORIA | ANO
 Plau 

CLIENTE
Exame

 TIPOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 iN Typeface 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Age_ncia paulista especializada em 
estratégia de marca, a In imaginou 
sua nova identidade com uma famí-
lia tipográfi ca proprietária de base e 
nos convidou para essa tarefa.ment

AUTORIA 
Plau

CLIENTE
iN Marcas

TIPOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Letra Chilena

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Letra Chilena é uma tipografi a ex-
perimental que explora atributos 
formais e conceituais da linha de 
pipa que dá nome ao projeto. O movi-
mento e a tensão estão presentes no 
desenho das letras e a força desses 
contrastes ajudam o projeto quebrar 
algumas regras e expectativas rela-
cionadas a um projeto de tipo. A legi-
bilidade e a leiturabilidade não se so-
brepõem às outras experiências de 
leitura. Além do desenho dos glifos, 
Letra Chilena apresenta quatro ver-
sões de espécime tipográfi co: um 
totalmente impresso em risografi a, 
outro parcialmente impresso e que 
ativa uma experiência em realidade 
aumentada, um que é um modelo 3d 
interativo e outro que foi distribuído 
digitalmente como NFT e que foi um 
dos primeiros espécimes tipográfi -
cos a serem comercializados como 
criptoarte.

AUTORIA | ANO
 Mohamed Lucas 

CLIENTE
Nenhum

 TIPOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 NotFont - a voz 
tipográfi ca de 
NotCo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A NotCo é uma empresa de tecno-
logia de alimentos de base vegetal. 
A tipografi a custom para a empre-
sa deveria substituir a tipografi a de 
varejo que ela utilizava até então e 
materializar o posicionamento da 
marca: “Unexpected logic”. A fonte 
deveria ser uma transição suave 
entre a nova voz tipográfi ca e a tipo-
grafi a anterior, mas também conter 
elementos de surpresa e imprevisi-
bilidade, condizentes com a perso-
nalidade da marca.

AUTORIA 
Plau

CLIENTE
NotCo

TIPOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



Redonda

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Redonda” é o nome da décima tipo-
grafi a de varejo lançada pela Plau.

AUTORIA | ANO
 Plau 

CLIENTE
Plau

 TIPOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Tipografi a Dasa 
Sans 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Fomos convidados para dese-
nhar uma tipografi a exclusiva para 
compor a linguagem da nova marca 
que surgiu da fusão de 3 grandes 
empresas e expressar a visão de 
futuro e dar forma ao tom de voz 
claro e acolhedor de Dasa.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Dasa

TIPOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Bronze 



XP Tipografi a

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como ajudar a XP nesse novo mo-
mento a achar sua voz tipográfi ca? 
A XP viu a necessidade de construir 
uma tipografi a proprietária que ti-
vesse uma fl uidez funcional em para 
todas suas mídias e submarcas.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
XP

 TIPOGRAFIA 

 CRAFT FOR DESIGN 

 Bronze 



 Dingbats 
Vitalino 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Dingbats Vitalino é uma fonte ico-
nográfi ca que conta as histórias de 
Mestre Vitalino e a sua forma única 
de enxergar o povo do Agreste, cheio 
de tradição e representatividade. 
Os homens e as mulheres que cons-
troem paisagens que são palcos de 
poesias, músicas e obras de arte 
ganham mais força através de um 
arquivo de fonte. Desenvolvida para 
promover e preservar a memória do 
mestre artesão, o dingbats possui 
desenhos exclusivos inspirados nas 
obras de barro, representando e 
enaltecendo a cultura Pernambuca-
na e Nordestina.

AUTORIA 
Estúdio Oba - Vinícius Lira, Victor 
Santos, Italo Mikoko e Jota Vilanova

CLIENTE
Projeto Autoral

TIPOGRAFIA

CRAFT FOR DESIGN

 Voto Popular 





Design de
Ambiente

REALIZAÇÃO



CORRENTES

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de espaço temporário volta-
do para a venda imobiliária.

AUTORIA | ANO
 Nitsche 

CLIENTE
Idea Zarvos

 DESIGN DE VAREJO 

 DESIGN DE AMBIENTE 

 Ouro 

GRAND PRIX



 Zee Dog Labs 
- Shopping Rio 
Sul, RJ 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ZEE DOG LABS nasce como uma 
nova flagship conceito da marca 
ZeeDog, cujo foco é mostrar todo o 
processo criativo por trás dos produ-
tos, proporcionando uma experiência 
única, compartilhando os bastidores 
e incorporando a história da marca 
desde a sua concepção. Uma nova 
fase, com os quiosques saindo de 
cena e as lojas físicas entrando 
para encantar. Com essa proposta, 
surgiu o novo modelo de loja física, 
estendendo a jornada de consumo 
dos clientes através da experimen-
tação. O storytelling assumiu papel 
principal na conceituação do projeto 
desde o princípio, criando o interes-
sante desafi o de aliar a venda à his-
tória que carregam as peças, como 
origem e produção. Uma loja ampla, 
sem vitrine, com a maior entrada 
possível e a menor área técnica pra-
ticável: foram as premissas iniciais 
que no

AUTORIA 
Fingers Design

CLIENTE
Zee Dog

DESIGN DE VAREJO

DESIGN DE AMBIENTE

 Prata 



BUILDERS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de comunicação visual e 
ambientação para escola bilíngue de 
ensino infantil e fundamental.

AUTORIA | ANO
 Nitsche 

CLIENTE
Builders Educação Bilíngue

 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO 

 DESIGN DE AMBIENTE 

 Prata 



 SINALIZAÇÃO 
BECE – 
Biblioteca 
Estadual do 
Ceará 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto de sinalização e comunica-
ção visual para a Biblioteca Estadual 
do Ceará BECE foi realizado na oca-
sião de sua reforma e modernização. 
Em um dos raros edifícios moder-
nistas de Fortaleza, reúne, em seus 
cinco andares, um dos principais 
acervos de livros e publicações do 
Ceará agora totalmente acessíveis 
ao público. Um dos desafi os da con-
temporaneidade está concentrado 
na ideia da reconfi guração dos es-
paços do saber. Assim, bibliotecas 
não são mais locais exclusivamente 
dedicados aos livros, mas também 
de acesso à arte e ao conhecimen-
to. No caso da BECE o conceito foi: 
acolhimento, integração e moderni-
dade, com o objetivo de oferecer ao 
público, através da sua sinalização 
e sua comunicação visual, um am-
biente onde ele se sinta à vontade e 
queira estar por muito tempo e voltar 
sempre.

AUTORIA 
Ana Soter - Soter Design

CLIENTE
Governo do Estado do Ceará

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO

DESIGN DE AMBIENTE

 Prata 



Cromoterapia 
RIOgaleão

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Aeroportos costumam ser vistos 
como ponto de passagem, um “não 
lugar” e não como parte da viagem. 
Partindo desse entendimento, em 
conjunto com outras iniciativas de 
experiência visual no movimento 
#ArteNoRIOgaleão, desenvolvemos 
o projeto de Cromoterapia para re-
cepcionar e presentear os passagei-
ros com a alegria, leveza e tropica-
lidade da cidade maravilhosa. Além 
disso, aeroportos internacionais são 
conhecidos pelas suas caminhadas 
longas no trajeto de embarque e de-
sembarque que somadas à arquitetu-
ra padronizada e repetitiva acaba se 
tornando monótona e mais cansati-
va, sempre buscamos oportunidades 
de trazer intervenções para melhorar 
a experiência do passageiro nesse 
percurso. O Cromoterapia RIOgaleão 
é o mais recente desses projetos.

AUTORIA | ANO
 Caio Dantas 

CLIENTE
RIOgaleão

Popular 

 DESIGN DE EXPOSIÇÕES E 
INSTALAÇÕES 

 DESIGN DE AMBIENTE 

 Prata e Voto 



 GO 1092 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O GO 1092 é um empreendimento 
residencial, localizado no bairro San-
tana, em Porto Alegre. Próximo ao 
Parque da Redenção, tradicional área 
verde e de lazer da capital gaúcha, 
o produto foi planejado para quem 
deseja uma vida conectada, prática 
e moderna. Com esses conceitos 
defi nidos para o projeto, o sistema 
de sinalização precisa ser inserido 
de forma elegante, para um público 
que procura conforto, praticidade e 
qualidade estética.

AUTORIA 
MAENA designconecta

CLIENTE
Melnick

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO

DESIGN DE AMBIENTE

 Bronze 



Decolar - Nova 
Sede

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Mais do que viagens, a decolar.
com vende experiências aos seus 
clientes. Com essa premissa, para a 
sede em São Paulo, tomamos como 
base um conceito local e tropical, 
ao mesmo tempo que exploramos a 
sensação de viajar por novas cultu-
ras e lugares. São Paulo e seus dife-
rentes contextos são o norte deste 
projeto, trabalhando muito com biofi -
lia, humanização e urbanidades.

AUTORIA | ANO
 Porú 

CLIENTE
Decolar.com

 AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS 
CORPORATIVOS 

 DESIGN DE AMBIENTE 

 Bronze 



 Linkedin São 
Paulo - Nova 
Sede 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para o projeto do LinkedIn trabalha-
mos em conjunto com a matriz, loca-
lizada em Nova York, e com o escri-
tório de arquitetura responsável pelo 
projeto no Brasil.  Dividido em três 
andares, o conceito foi todo pautado 
em brasilidade, na cultura nacional e 
regional de todo o território brasilei-
ro, com três temas. Para direcionar 
a arquitetura defi nimos linhas guias 
para o moodboard. O primeiro andar 
foi direcionado por elementos que 
trouxessem as praias para dentro 
do espaço, o segundo por elementos 
trouxessem as fl orestas e o tercei-
ro por elementos que trouxessem as 
montanhas. A linha criativa do pro-
jeto segue as mesmas guias, porém, 
abordando a regionalidade brasileira 
de uma forma mais imersiva.

AUTORIA 
Porú

CLIENTE
Linkedin

AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS 
CORPORATIVOS

DESIGN DE AMBIENTE

 Bronze 



PITÁ Arquitetura 
- Nova Sede

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Pitá Arquitetura está entre os es-
critórios de arquitetura corporativa 
mais renomados do país, atuando 
tanto no Brasil, como na Europa. Indo 
de encontro a sua essência brasileira 
e vanguardista, a empresa se mudou 
para a Avenida Ipiranga, no centro 
de São Paulo, ocupando o 16° andar 
do Edifício Itália. O foco do escritório 
com essa mudança é gerar impacto 
positivo no centro, auxiliando dire-
tamente em sua retomada. Nosso 
projeto de ambientação para a nova 
sede da Pitá conta essa história, tra-
zendo ao espaço essa vibração do 
centro, com muita brasilidade, van-
guarda, alegria e muita diversidade. 
Cores vivas, ilustrações tropicais, 
curadoria de arte, contraste entre 
urbano e natureza, são elementos 
que fazem este espaço único, assim 
como a Pitá.

AUTORIA | ANO
 Porú 

CLIENTE
PITÁ Arquitetura

 AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS 
CORPORATIVOS 

 DESIGN DE AMBIENTE 

 Bronze 



 Natura Memória 
Viva 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação de um espaço imersivo e 
sensorial para celebrar a história 
dos 50 anos da Natura. Concretiza-
do na sede da Natura, em Cajamar, o 
projeto criação do Marcello Dantas, 
em parceria com o time Natura, re-
trata a história da marca de forma 
sensorial e exploratória com beleza 
e  interatividade.

AUTORIA 
Natura e Magnetoscópio (Marcello 
Dantas)

CLIENTE
Natura

DESIGN DE EXPOSIÇÕES E 
INSTALAÇÕES

DESIGN DE AMBIENTE

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 GOLDKO - loja 
conceito 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento da primeira loja 
conceito da marca de chocolates 
GOLDKO. O projeto desenvolvido 
reúne loja de chocolates e café em 
uma única loja.

AUTORIA 
Estúdio Jacarandá

CLIENTE
Goldko

DESIGN DE VAREJO

DESIGN DE AMBIENTE

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

La Vaca 
Steakhouse

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O La Vaca Steakhouse tem o concei-
to de dualidade da busca pela origem 
do churrasco na América Latina e a 
busca pela arquitetura contemporâ-
nea. O projeto arquitetônico buscou 
de maneira moderna o projeto puro 
de dois blocos retangulares opacos, 
setorizados no programa proposto. O 
bloco esquerdo consiste no açougue, 
cozinha e instalações sanitárias, um 
bloco de serviço. O bloco direito con-
siste na sala de jantar e no bar de 
bebidas, um bloco social.

AUTORIA | ANO
 Giuliano Marchiorato Arquitetos 

CLIENTE
La Vaca

 DESIGN DE VAREJO 

 DESIGN DE AMBIENTE 

 Bronze 





Design de
Embalagem

REALIZAÇÃO



La Favola | 
Azeite de Oliva

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O briefi ng dos produtores de Cerro 
do Raposo, RS, Brasil, demandava 
uma solução para a visão de negócio 
do Cliente: Posicionar um Azeite de 
qualidade superior, de maneira su-
perior. O projeto buscava ainda que 
todo o conceito e execução segmen-
tassem o produto como um artigo 
desejado, exclusivo, que transmitisse 
extrema qualidade e para ser entre-
gue como um presente memorável.

AUTORIA | ANO
 Holy Studio 

CLIENTE
La Favola / Olhos D’água

 ARTIGOS DE LUXO 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



 Arminda 
Cachaça 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cachaça Premium com foco na ex-
portação. A cachaça traz a herança 
cultural brasileira na sua essência, 
assim a estratégia de design se apro-
pria desta história e traz o conceito 
baseado na criação de inovação de 
signifi cado. O design triangular do 
produto destaca e valoriza a cacha-
ça no mercado, além de otimizar a 
logística (42% de espaço a mais 
no container), sendo também mais 
sustentável. Também oferece maior 
ergonomia ao servir por seu forma-
to e material natural que permitem 
melhor pega. Comunica uma narrati-
va de signifi cado e estética cultural 
por meio dos grafi smos e materiais, 
criando uma moderna conexão cul-
tural com o passado colonial brasi-
leiro, contrastando o clássico com o 
contemporâneo.

AUTORIA 
ARBO design

CLIENTE
Grupo Arminda

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Prata 



Bacio di Latte - 
embalagem

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento de embalagens 
para a comercialização do sorvete 
Bacio di Latte em supermercados 
do Brasil.

AUTORIA | ANO
 REBU 

CLIENTE
Bacio di Latte

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



 BrAuN Gin 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de embalagem para BrAuN 
Gin, marca do interior do Rio Grande 
do Sul, posicionada através do his-
tórico da família na química, que 
se mistura com a paixão de pai e 
fi lho pela destilaria. Para o projeto 
de branding e design de embala-
gem, evidenciamos o storytelling da 
marca, unindo os universos da quí-
mica e da destilaria. Por este motivo, 
os elementos da tabela periódica 
estão presentes tanto no logotipo - 
(Br) Bromo (Au) Ouro (N) Nitrogênio 
- quanto nos detalhes da impressão 
do rótulo, com destaque para o hot 
stamping ouro que dá vida para tex-
tura lateral, inspirada em reações 
químicas vistas por microscópio.

AUTORIA 
Ismo Design

CLIENTE
Braun Gin

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Prata 



Glasu!

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Glasurit abraçou a mudança e 
agora é Glasu!, a nova marca de 
tintas da BASF. A partir de um in-
tenso projeto de pesquisa e planeja-
mento estratégico, a marca renasce 
mais moderna e parceira para acom-
panhar a reforma dos sonhos, garan-
tindo qualidade reconhecida pela 
Suvinil e praticidade para colocar a 
mão na massa de forma acessível. 
E, para concretizar esse movimen-
to, todas as embalagens do portfó-
lio foram redesenhadas com a nova 
identidade visual e verbal de Glasu! 
para transpassar em cada linha toda 
a energia, alegria e realização que 
a marca quer inspirar e emanar ao 
pensar em reformar a casa. O projeto 
gráfi co revitalizou as linhas trazendo 
modernidade, leveza e praticidade 
ao comunicar a funcionalidade e 
uso dos produtos, auxiliando ainda 
mais o seu consumidor a colocar a 
mudança em

AUTORIA | ANO
 Interbrand 

CLIENTE
BASF

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



 Lovin’ - 
Embalagens 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Lovin’ é a primeira  DNVB de vinho em 
lata do Brasil. A marca conquistou o 
coração dos apaixonados por vinho 
através de uma proposta de consu-
mo leve e descomplicada. Após dar 
vida à identidade, fomos convidados 
para desenvolver as embalagens das 
três linhas: Rosé, White e Rosé Dry, 
onde o desafi o era transparecer o 
propósito da marca de descompli-
car o vinho e mostrar para as pes-
soas que existe um jeito diferente 
de consumir aquilo que elas tanto 
amam, tudo isso através do design 
limpo e simples que a Lovin’ carrega 
em seu DNA.

AUTORIA 
Nirin Branding Agency

CLIENTE
Lovin’

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Prata 



Natura Ekos 
Embalagem

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desde 2018, Natura Ekos vem se 
reposicionando a partir de um re-
pertório proprietário que ajudou a 
resgatar a origem mais ativista da 
marca, com mais contundência para 
o presente e ainda mais força para o 
futuro, encontrando equilíbrio entre 
as necessidades do target e vocação 
ativista da marca. Como uma marca 
é um movimento em constante evo-
lução, levamos esse movimento 
também para as novas embalagens 
de toda a linha Ekos, traduzindo toda 
a potência e multisensorialidade 
amazônica das novas fórmulas.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Natura

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



 Stick de Queijo 
Infantil Atilatte 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Perfeitos para a lancheira e para 
aquele snack entre refeições, os 
palitos de queijo Atilatte, feitos com 
leite tipo A, carregam toda a quali-
dade e saudabilidade dos produtos 
do laticínio. O desafi o proposto foi 
o desenvolvimento de embalagens 
com foco no público infantil, pensan-
do na possibilidade da venda unitá-
ria ou em pacotes do tipo stand up 
pouch (SUP) com 8 unidades.

AUTORIA 
MELT

CLIENTE
Atilatte Laticínio

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Prata 



Tucupi

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Embalagem para versão envasada 
do caldo amarelo extraído da raiz da 
mandioca, tradicionalíssimo na gas-
tronomia do Pará.

AUTORIA | ANO
 Casa Rex 

CLIENTE
Manioca

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



 Yuper: Viva 
Novos Períodos 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Vivemos em uma sociedade em que o 
sexo feminino aprendeu a sentir ver-
gonha e até mesmo desrespeitar seu 
corpo. Mas isso já não pode ser rea-
lidade, ainda mais quando falamos 
em saúde feminina.  A Yuper nasce, 
então, por acreditar que as mulheres 
merecem mais. Chega com ti”mens-
truação sem tabu” como seu con-
ceito embrionário.  Transformando a 
forma que lidamos com a menstrua-
ção, a marca promove reeducação 
e liberdade de fala, além de repen-
sar hábitos e conceitos ao redor 
do período menstrual. A empresa 
comercializa produtos como copos 
e discos menstruais que coletam o 
fl uxo menstrual de forma saudável 
ao corpo.  A concepção do trabalho 
de branding se inicia na estratégia de 
posicionamento, desdobrando-se em 
pontos de contato que materializam 
verbal e visualmente o propósito da 
marca.mul

AUTORIA 
StudioBah

CLIENTE
Yuper

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Prata 



Dengo Gin-Bra

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação da embalagem do novo pro-
duto do portfólio de Dengo, o Gin-
-Bra.

AUTORIA | ANO
 REBU 

CLIENTE
Dengo

 EDIÇÕES LIMITADAS, COLECIONÁVEIS E 
PROMOÇÃO 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



 Moça 100 anos 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Pela primeira vez em 100 anos, Leite 
Moça® retira camponesa das latas 
para dar espaço a personagens reais 
- as latas fazem para da campanha 
criada pela FCB Brasil – “Leite Moça® 
100 anos. Tudo que pode dar certo 
vai dar certo” celebra a data com 
brasileiras estampando as latas. 
Temos muito orgulho de fazer parte 
deste movimento tangibilizando a 
ideia e dando protagonismo às tra-
jetórias de mulheres brasileiras que 
tiveram suas vidas impactadas por 
Moça.

AUTORIA 
FutureBrand São Paulo

CLIENTE
Nestlé

EDIÇÕES LIMITADAS, COLECIONÁVEIS E 
PROMOÇÃO

DESIGN DE EMBALAGEM

 Prata 



Tiê & Misci

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento de rótulo especial 
da Cachaça Tiê para a Misci, uma 
marca de roupas, acessórios e mo-
biliário.

AUTORIA | ANO
 Estúdio Caxa 

CLIENTE
Cachaça Tiê

 EDIÇÕES LIMITADAS, COLECIONÁVEIS E 
PROMOÇÃO 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Trilogia YVY - 
Refi l

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Fundada em 2017, a YVY é uma des-
tilaria original do Brasil. Uma marca 
que valoriza a essência do país em 
todos os seus processos, produtos 
e escolhas.  A trilogia de gins YVY 
- Mar, Terra e Ar - é uma represen-
tação da essência da marca, e um 
retrato do Brasil em sua mais pura 
forma. São três bebidas diferentes, 
que traduzem os caminhos, histórias 
e encontros que fazem do Brasil o 
que ele é.  A YVY valoriza o país e 
isso é também entender os impac-
tos da destilaria em toda a cadeia de 
produção e consumo. É buscar ca-
minhos mais respeitosos, sustentá-
veis e responsáveis. Pensando nisso, 
a YVY apresenta a sua linha de gins 
em versão lata e garrafa de vidro 
reutilizável, que permite ao consu-
midor, renovar o seu estoque de gin 
YVY sem a necessidade de adquirir 
uma nova garrafa.

AUTORIA | ANO
 Estúdio Bogotá 

CLIENTE
YVY Destilaria

 SUSTENTABILIDADE 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Azeite Mirante 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Embalagem criada para a Mirante, 
um azeite naturalmente defumado. 
Referências ao processo de defuma-
ção e utensílios de preparo se juntam 
a elementos náuticos para formar o 
universo de expressão da marca. A 
embalagem, feita em cerâmica, exibe 
a essência da marca e apresenta a 
qualidade do produto.

AUTORIA 
LASCA STUDIO

CLIENTE
Mirante Alquimias Gustativas

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Besty Bites

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Besty Bites é um delicioso pão de 
queijo vendido nos Estados Unidos 
com o melhor do sabor brasileiro. 
Feito com habilidades adquiridas 
em 3 gerações de padeiros brasilei-
ros, a receita vem se aprimorando há 
décadas e agora é colocada à prova 
e adaptada para o consumidor ame-
ricano._

AUTORIA | ANO
 Feitoria 

CLIENTE
Besty Bites

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Cerveja (048) 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
048 surgiu da ideia de um engenhei-
ro que planejava criar uma máquina 
compacta automatizada para pro-
dução caseira de cerveja artesanal 
com o anseio de facilitar a vida dos 
cervejeiros experimentais e também 
das grandes fábricas que poderiam 
experimentar novas receitas em pe-
quena escala.  Muitos testes foram 
feitos para chegar no maquinário 
perfeito e com os testes muitas 
cervejas foram produzidas que teve 
uma aceitação enorme entre as pes-
soas próximas. O ano era 2016 e o 
mercado de cerveja artesanal não 
era muito difundido. Com a grande 
aceitação mudou-se o foco da em-
presa de produção da máquina para 
a criação de uma marca de cerveja 
artesanal. O nome escolhido foi 048 
em referência a Florianópolis, onde a 
empresa nascia. Fomos encarrega-
dos de criar toda a identidade visual 
e embalagem.

AUTORIA 
FatFaceStudio

CLIENTE
Cerveja (048)

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Danone Global 
Embalagem

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como reposicionar uma marca global 
que tem mais de 100 anos de histó-
ria e é sinônimo da categoria, tornan-
do o iogurte atraente para as novas 
gerações? Mais do que um projeto 
de redesenho de embalagens, um 
reposicionamento capaz de comu-
nicar atributos de forma estratégica 
e mover a marca e seus produtos na 
direção dos desejos contemporâ-
neos.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Danone

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Embalagens - 
Cafés Manolo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Manolo é uma marca de cafés espe-
ciais artesanais baseada no Rio de 
Janeiro com cafés provenientes da 
Serra do Caparaó em Minas Gerais.   
A marca possui três tipos de cafés: 
Bastião (intenso), Madá (frutado), Va-
randa(suave e com uma leve acidez) 
e três variações para consumo: grão, 
cápsula e moído.  Manolo é próxima, 
básica, alegre e amigável, quer atin-
gir um público jovem que busca um 
café de qualidade com preços aces-
síveis e preencher os momentos com 
delicadeza e simplicidade, como se 
sempre estivesse ali, como se fi zes-
se parte da sua casa.

AUTORIA 
Obra

CLIENTE
Manolo

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Embalagens 
Almadoré

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Uma nova marca de chocolate estava 
nascendo com compromisso e muita 
paixão para criar barras com cacau 
da Bahia, diretamente da Cabruca, 
de forma artesanal em Niterói. Era 
necessário um nome para a marca e 
uma identidade visual que deixasse 
muito claras a qualidade e a alma do 
chocolate. Desde a criação do nome, 
a alma e união de pessoas estava em 
foco! A tagline escolhida foi “cho-
colate de origem”, para marcar um 
cacau de qualidade, bean to bar. A 
embalagem destaca uma leve e di-
vertida reunião de apaixonados por 
chocolate que vão para um mundo 
particular, enquanto estão degus-
tando suas barras lentamente.

AUTORIA | ANO
 Carinhas 

CLIENTE
Almadoré

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Embalagens 
Coffee Punch 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Coffee Punch é uma marca cool e 
criativa, que existe com o propósito 
de difundir a cultura do café com ati-
tude e autenticidade, valorizando e 
fortalecendo a cadeia de produção e 
apreciação. O projeto deveria repre-
sentar o estilo de vida dos idealiza-
dores e a sua relação com o universo 
cafeeiro: espontânea, autêntica e 
muito pessoal, sem rituais ou regras 
pré-estabelecidas. Esses atributos 
precisavam ser percebidos de forma 
clara em todas as embalagens, apre-
sentando os cafés com o máximo de 
impacto visual e com características 
fora do tradicional para esse univer-
so. Um dos principais desafi os era 
criar uma série de embalagens dife-
rentes para cada variedade de grão, 
embora com expressividade e con-
sistência visual, além de baixo custo 
de produção.

AUTORIA 
Céu Design

CLIENTE
Coffee Punch

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Embalagens 
Super Vegan

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Super Vegan tem uma proposta 
clara: entregar mais de 10 sabores 
de chocolates artesanais veganos. 
No mercado, faltavam opções ve-
ganas mais doces, em especial no 
sabor branco. A fundadora acredita-
va que as embalagens não estavam a 
altura da qualidade dos chocolates. 
O desafi o foi manter a ideia de ani-
mais super heróis ilustrados, que já 
eram utilizados, daí o nome “Super 
Vegan”.  Desses animais, a Raposi-
nha tem lugar especial, pois a marca 
é conhecida por ser “o chocolate da 
Raposinha”. Para isso, o design das 
embalagens foi unifi cado através do 
redesenho da Raposinha e do Esqui-
linho e da inclusão de personagens 
novos: Macaquinho e Gatinha. Além 
da paleta de cores e detalhes para 
cada sabor. Começou então uma 
nova era mais madura e organiza-
da sem perder a fofura, essência da 
marca.

AUTORIA | ANO
 Carinhas 

CLIENTE
Super Vegan

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 GoldKo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Família Kopenhagen e a expansão da 
Goldko com seus chocolates saudá-
veis. Duas sílabas de dois sobreno-
mes da família (Goldfi nger Kopenha-
gen), fazem Goldko. Sim, o “ko” é o 
mesmo da tradicional marca brasi-
leira de chocolates.  Com doces sem 
açúcar, a empresa acaba de abrir sua 
primeira loja em São Paulo e preten-
de dobrar de tamanho em 2021. 
Para isso, as embalagens feitas em 
2015 precisaram ser revisitadas e 
com os aprendizados da trajetória 
sua linha mais importante de famo-
sos “clássicos” foi transformada.

AUTORIA 
Colletivo Design

CLIENTE
GoldKo

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Kuat: o sabor do 
seu Brasil

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Há mais de 10 anos adormecida e 
sem inovar, Kuat perdeu o protago-
nismo dentro do extenso portfólio 
de refrigerantes da The Coca-Cola 
Company nos últimos anos. Além 
disso, a marca também perdia re-
levância ao disputar mercado com 
os guaranás regionais ofertados 
pelo grupo. Sendo assim, mediante 
ao desafi o de reposicionar a marca 
Kuat, a FutureBrand São Paulo foi 
convocada. O briefi ng: transformar 
a Kuat em uma marca que se conecte 
que com a pluralidade dos diversos 
Brasis que existem dentro do no país. 
Nasce assim uma marca com o sabor 
do SEU Brasil.

AUTORIA | ANO
 FutureBrand São Paulo 

CLIENTE
The Coca-Cola Company

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

Capitosa:  Linha 
Acolhedora e 
Consistente 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Capitosa é uma cervejaria artesanal 
genuinamente cearense que produz 
e fala sobre cerveja com um olhar 
especial para a linguagem e os sen-
tidos. Sempre se mantendo fi el à sua 
origem e personalidade forte, é uma 
marca que se posiciona como aco-
lhedora, obstinada e consistente. 
Para cada um desses pilares, foram 
projetadas linhas de cerveja que tra-
duzem os atributos da marca, a fi m 
de dialogar com públicos diversos. 
Para cada linha, foram aplicados re-
cursos gráfi cos diferentes de acordo 
com os objetivos estratégicos e as 
limitações técnicas de cada produ-
to. Com tipografi a expressiva, gra-
fi smos e ilustrações personalizadas, 
foram criadas embalagens diferen-
ciadas no segmento das cervejas 
artesanais, que bebem de referên-
cias tradicionais e se materializam 
em uma linguagem contemporânea.

AUTORIA 
Miligrama Design

CLIENTE
Cervejaria Capitosa

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Linha de 
Embalagens 
Cata Terroirs

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cata Terroirs nasce do desejo de 
trazer para o Mercado Nacional 
vinhos exclusivos e de qualidade, 
através de um novo modelo de Negó-
cio, onde a possibilidade de acesso 
aos melhores Terroirs resultam na 
melhor matéria prima para a produ-
ção de séries únicas. O desafi o foi 
criar uma linha de embalagens coe-
rente e expressiva para uma marca 
que propõe o equilíbrio entre a alta 
qualidade do produto; a exclusivida-
de para um público contemporâneo; 
o respeito aos processos clássicos 
de vinifi cação e a ousadia do novo 
modelo de negócio. Foi preciso gerar 
uma linha de embalagens forte, 
capaz de gerar desejo e posicionar 
adequadamente essa nova Marca. 
Linguagem global, leve e atual, aliada 
à reverência às formas clássicas de 
vinifi cação foram diretrizes impor-
tantes para a solução do projeto.

AUTORIA | ANO
 Thiago Colares 

CLIENTE
Cata Terroirs

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Linha Principal 
Cerveja Campos 
do Jordão 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Rótulos para a linha principal de cer-
vejas especiais da Cerveja Campos 
do Jordão. Cada rótulo tem uma ilus-
tração e paleta de cores própria que 
homenageam um ícone da cidade 
que dá nome à cervejaria.

AUTORIA 
Wagalume

CLIENTE
Cerveja Campos do Jordão

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Mar Dry Gin: 
profundo, rico e 
sagrado

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Assim como a premiada cachaça 
Princesa Isabel, é aos pés da Serra 
do Mar, às margens do rio Doce, que 
foi preparada a primeira receita do 
gim da bucólica Fazenda Tupã em Li-
nhares-ES, o Mar Dry Gin. Lá, a na-
tureza inspira diariamente: o pôr do 
sol avermelhado e os sons da mata 
lembram a todos como zelar pela na-
tureza é cada vez mais necessário.  
Por isso, a sustentabilidade é um 
valor fundamental na fazenda, que 
sempre busca diminuir o impacto das 
atividades na natureza, com consu-
mo e geração de energia solar, rea-
proveitamento de resíduos orgânicos 
e conservação das áreas de preser-
vação permanente, para que o mar 
continue sempre a nascer de um rio 
tão doce e de um lugar tão sagrado.

AUTORIA | ANO
 FIB | Fábrica de Ideias Brasileiras 

CLIENTE
Princesa Isabel

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Misturinha - é 
muito divertido 
se alimentar 
bem 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este é um projeto de mudança de 
embalagem que teve o objetivo 
de vencer barreiras de consumo e 
ganhar mais visibilidade no PDV. Mis-
turinha é uma combinação de frutas 
secas e grãos destinada ao consumo 
infantil, cuja embalagem não dialoga-
va com seu público fi nal. A resposta 
a este desafi o veio através de uma 
nova embalagem e do design, que ex-
plorou uma linguagem lúdica que fez 
total conexão com seu público alvo. 
Preservando valores importantes 
para o público que decide a compra, 
a nova versão se tornou uma aliada 
das mães no desafi o de qualifi car 
o lanche dos seus fi lhos. E assim, 
Misturinha entrou para o mundo dos 
snacks, mas com o importante dife-
rencial de ser uma opção saudável.

AUTORIA 
UP Design

CLIENTE
UNIAGRO

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Nude - 
Embalagem

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento da embalagem 
de Nude, a primeira marca de leite 
de aveia orgânica nacional que não 
emite carbono em sua produção.

AUTORIA | ANO
 REBU 

CLIENTE
Nude

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Oats Up! 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A linha Oats Up, da Naturale, surgiu 
com o propósito de inovar no merca-
do de alimentação saudável a partir 
de deliciosas receitas prontas feitas 
de aveia. Buscando ser prática e, ao 
mesmo tempo, saudável a marca 
buscou se tornar pioneira no lança-
mento de produtos inéditos no Brasil 
que mantém os mesmos benefícios 
da aveia “in natura”. O conceito cen-
tral da linha comunica uma marca 
criativa, moderna, jovem e diverti-
da, feita para pessoas que buscam 
praticidade no dia a dia. O design de 
embalagem traz um projeto gráfi co 
consistente, com cores e elementos 
visuais proprietários, como selos, 
stickers e ilustrações. A hierarquia 
de informação auxilia a diferenciar o 
produto no PDV e destaca, de forma 
divertida, as informações nutritivas 
assim como o modo de preparo no 
verso.

AUTORIA 
Valkiria Inteligência Criativa

CLIENTE
Cereais Naturale

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Plantaia - 
Plant-based de 
verdade

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Plantaia é uma marca que surge do 
desejo de oferecer alimentos plat 
based tendo como origem os leites 
vegetais. A busca por posicionar a 
marca de forma única surge em meio 
a um movimento de popularização da 
alimentação natural, onde diversas 
marcas se lançam no setor e algu-
mas outras buscam se apropriar de 
suas características visuais para 
pegar carona na tendência. Nosso 
projeto teve como foco encontrar um 
espaço ainda inabitado no mercado 
em ascensão. Trabalhamos com aná-
lise de mercado competitivo, criação 
de posicionamento e identidade 
visual e verbal. Uma vez que a marca 
surge como uma DNVB, com sistema 
de assinaturas, o refi namento na co-
municação digital foi elementar. De 
igual modo, a aplicação da identidade 
nas embalagens precisaria ser con-
sistente e marcante.

AUTORIA | ANO
 Bolden 

CLIENTE
Plantaia

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Segredos da 
Amazônia 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Embalagem para kit contendo três 
geleias feitas com ingredientes da 
Amazônia: Açaí, Cupuaçu e Cacau 
com Cumaru.

AUTORIA 
Casa Rex

CLIENTE
Manioca

CONSUMO DE MASSA

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Uyrá

DESCRIÇÃO DO PROJETO
*Por favor, assista o vídeo.  O gin 
conquistou o Cerrado, caiu no gosto 
de quem consome drinks por conta 
de experiências, mas faltava algo. 
Não existia, de fato, uma marca de 
gin que entendesse e proporcio-
nasse o melhor dessa região. Com 
isso em mente, o Grupo Colombina 
buscou a Enredo para dar vida à 
sua primeira marca de gin, a Uyrá. 
Uma bebida de produção regional, 
mas cuidadosamente pensada para 
elevar ainda mais o nível de experiên-
cia de um povo já apaixonado por gin.

AUTORIA | ANO
 Enredo 

CLIENTE
Uyrá

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Basalto Cafés 
Especiais - Lotes 
Limitados 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Conceituação: Alexandre Fontes & 
Wager Fonseca Design de marca e 
embalagem: Alexandre Fontes Pro-
prietário / Aplicação da embalagem: 
Wagner Fonseca Fotografi a: Manoela 
Trava Dutra

AUTORIA 
Alexandre Fontes

CLIENTE
Basalto Cafés

EDIÇÕES LIMITADAS, COLECIONÁVEIS E 
PROMOÇÃO

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Campbell Trio - 
///

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Campbell Trio é uma banda brasi-
leira de post-hardcore que nunca 
se encaixou em classifi cações: são 
punks demais para serem conside-
rados músicos e técnicos demais 
para serem considerados punks.  Em 
2012, o grupo gravou um álbum com 
14 faixas que nunca foi lançado. Oito 
anos mais tarde, a banda lançou uma 
campanha de fi nanciamento coleti-
vo para cobrir os custos de fi nalizar 
a produção do álbum e lançá-lo em 
um mídia física (vinil).  Os integrantes 
queriam uma embalagem que pudes-
se refl etir a dualidade da banda entre 
a calma e o caos, a atitude punk e 
a habilidade musical, a turbulência 
interna que deu origem às músicas 
e a precisão de sua produção.

AUTORIA | ANO
 Rafa Poloni 

CLIENTE
Campbell Trio

 EDIÇÕES LIMITADAS, COLECIONÁVEIS E 
PROMOÇÃO 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Grassy 
Premiados 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Grassy Premiados é uma emba-
lagem desenvolvida para venda de 
cafés brasileiros excepcionais, ou 
seja, micro e nano lotes de grãos 
premiados, com avaliações acima 
de 87 pontos no SCA - Sociedade 
Coffee Association, torrados e co-
mercializados pela Grassy Caffè, 
uma cafeteria de São Paulo. A em-
balagem tem como objetivo elevar 
a percepção de qualidade do café 
especial nacional, valorizando toda 
a cadeia produtiva, do produtor à 
torrefação. Ela é composta por uma 
caixa de design orgânico e modular, 
que abriga da luz 250 gramas de 
café em grãos, protegidos por um 
saco plástico com válvula e tin-tie. 
Por se tratar de séries exclusivas 
de cafés, que demandam lotes pe-
quenos, as informações sobre cada 
produto fi cam dispostas em uma eti-
queta, que também cumpre a função 
de lacre de segurança.

AUTORIA 
Choque design

CLIENTE
Grassy Caffè

EDIÇÕES LIMITADAS, COLECIONÁVEIS E 
PROMOÇÃO

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 Cachaça Alzira 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Entre alma caipira e sonhos cos-
mopolitas, a liberdade de consumir 
Cachaça como você quiser.  Uma 
mulher do tamanho dos seus pró-
prios sonhos. A Matriarca da Família 
chamada Alzira. Cachaça Alzira - Da 
Gosto Sonhar.

AUTORIA 
Colletivo Design

CLIENTE
Destilaria Octaviano

STORYTELLING

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



Projeto Tial 
Histórias

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Depois de um redesign e relança-
mento da marca com enorme su-
cesso em 2018/2019, Tial partiu em 
busca de uma conexão maior com o 
consumidor e refl etiu sobre todas as 
suas linhas de produtos: como pode-
mos nos conectar mais ainda com 
a vida das pessoas que consomem 
Tial no seu dia-a-dia?  Olhando para 
a linha de infantis tínhamos o desafi o 
de reposicionar os produtos “100% 
fruta - sem açúcar” entre o público 
mais novo, de 3 a 6 anos, conside-
rando as mães como decisoras da 
compra.  Junto com nossa equipe de 
pesquisa e entendendo o momento 
pandêmico que o público estava 
vivendo, pensamos quebrar alguns 
paradigmas tradicionais da comuni-
cação com o consumidor e transfor-
mar a embalagem em um verdadeiro 
catalisador de momentos lúdicos e 
construtivos entre crianças, mães, 
pais e cuidadores.

AUTORIA | ANO
 AnimaBrands 

CLIENTE
Sucos Tial

 STORYTELLING 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Bronze 



 SUP 100% 
Reciclável com 
gamifi cação 
para coleta 
pós consumo 
e programa de 
reciclagem 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Embalagem Stand Up Pouch (SUP) 
100% reciclável, 100% polietileno, 
sem laminação, com impressão EB, 
que reduz 50% consumo de energia 
e 90% emissão de gases causadores 
do efeito estufa. Em ACV realizada, 
este SUP foi indicado como o mais 
sustentável do mercado em compa-
rativo com SUPs PET+PE e outras 
embalagens monomateriais. Enten-
demos que desenhar para reciclabi-
lidade é importante, mas envolver os 
demais elos da cadeia é fundamental 
para criar uma solução de circulari-
dade real. Assim, solução que chega 
ao mercado pelo Arroz Ritto da Mãe 
Terra e a startup Molecoola recebe 
as embalagens após o consumo, bo-
nifi ca o consumidor com 500 pontos 
(100x mais) pelo seu programa de 
fi delidade e as entrega à Braskem. 
Esta recicla o material que poderá 
ser usado para fazer novas embala-
gens.

AUTORIA 
Braskem e Antilhas Flexíveis

CLIENTE
Mãe Terra

SUSTENTABILIDADE

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Grassy especial 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A embalagem Grassy especial foi 
desenvolvida para a linha de cafés 
extra especiais, selecionados de 
forma cuidadosa por especialistas 
em café da empresa. O seu forma-
to é inspirado na silhueta do café e 
nas sacolas de presente, com uma 
alça dá uma funcionalidade a mais 
ao produto. A geometria do vinco na 
parte frontal e posterior da embala-
gem cria uma pressão que mantem 
a caixa sempre fechada, sendo ne-
cessário apenas pressionar as la-
terais para abrir.  Como a empresa 
trabalha com muitos lotes diferen-
tes de cafés, criamos uma etiqueta 
informativa que também funciona 
como lacre, garantindo a segurança 
do produto.

AUTORIA 
Choque design

CLIENTE
Grassy Caffè

USABILIDADE

DESIGN DE EMBALAGEM

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

“Faça você 
mesmo” -  
Fábrica de Slime

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A diversão da brincadeira com 
Slime chegou ao Brasil devagar, 
mas ganhou uma proporção enorme 
no mercado. O desafi o era lançar o 
“Fábrica de Slime”, um produto re-
volucionário no estilo “faça você 
mesmo”, trazendo jovialidade e di-
ferenciação no mercado em que ele 
se encaixava e fazer com que ele se 
destaca-se no mercado. Além da 
criação, o desafi o era criar uma em-
balagem que fosse possível ter uma 
extensão de linha diferenciada.

AUTORIA | ANO
 Capokia! Studio 

CLIENTE
Acrilex

 CONSUMO DE MASSA 

 DESIGN DE EMBALAGEM 

 Voto Popular 





Design de
Impacto 
Positivo

REALIZAÇÃO



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Cartão Inclusivo 
iti 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento de cartão de débito 
e crédito com elementos de acessi-
bilidade que permitam que pessoas 
com defi ciência visual possam ter 
mais autonomia na sua vida fi nan-
ceira e uma melhor experiência na 
jornada de pagamento. O projeto é 
uma iniciativa de iti, a marca endos-
sada de Itaú que tem como objetivo 
ser um banco digital democrático e 
acessível.

AUTORIA 
Itaú

CLIENTE
Itaú

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Ouro 

GRAND PRIX



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

ELO - embalagem 
feita por 
microrganismos

DESCRIÇÃO DO PROJETO
ELO é uma embalagem secundá-
ria para cosméticos, que pode ser 
adaptada para comportar produtos 
de diversos formatos. Produzida uti-
lizando como substrato resíduos do 
agronegócio, para desenvolver um 
biocompósito, e resíduos de café e 
açúcar, para a produção de um biofi l-
me. A embalagem é totalmente natu-
ral e biodegradável, mas ainda assim 
resistente e durável. O seu desenho 
foi pensado de forma a dispensar a 
utilização de sacolas, e a alça que 
circula todo o produto, é como um 
elo, um ciclo. Compostável e plan-
tável, a embalagem tem um menor 
impacto, minimizando a problemática 
disposição de produtos, que muitas 
vezes não são reciclados. Ainda traz 
uma alternativa sustentável, para 
empresas e clientes que buscam 
ser mais responsáveis em relação 
ao consumo.

AUTORIA | ANO
 Intervém Design 

CLIENTE
Mush

 IMPACTO EM POTENCIAL/STARTUPS/
EMPREENDEDORES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 A Preta que não 
é a Preta 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para a Feline, todo corpo que gosta 
de praia é um corpo de verão. Mos-
tramos isso com uma mensagem 
forte: trazendo uma Preta Gil edita-
da, irreconhecível, para depois mos-
trar a Preta de verdade.

AUTORIA 
BNDO

CLIENTE
Feline

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

A Tenda das 
Candidatas

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Tenda das Candidatas é um projeto 
sem fi ns lucrativos de capacitação e 
impulsionamento de mulheres, com 
foco no combate à desigualdade de 
raça e gênero na política. Sua prin-
cipal motivação é democratizar o 
acesso à formação política e a fer-
ramentas de campanha geralmen-
te restritas a candidaturas conso-
lidadas fi nanceiramente. Teve sua 
primeira temporada no período que 
antecedeu as eleições municipais 
de 2020, prestando atendimento 
aprofundado para 10 candidatas 
selecionadas dentre 200 inscritas. 
Duas foram eleitas - ambas negras, 
sendo uma delas quilombola - e 4 
conquistaram vagas de suplência. 
Além do acompanhamento a essas 
candidaturas, A Tenda também ofe-
receu uma extensa programação de 
aulas abertas de formação política 
com pesquisadoras convidadas e 
transmissão ao vivo pelo Youtube.

AUTORIA | ANO
 Marina Zilbersztejn 

CLIENTE
A Tenda das Candidatas

 INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Coisa de 
Meninas 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Coisa de Menina é um projeto que 
busca inspirar meninas a acredita-
rem nos seus sonhos e conquistarem 
o espaço que desejam. Trazendo as 
bandeiras da educação, da diversi-
dade e da inclusão à frente, a inicia-
tiva serviu para fomentar o diálogo 
sobre o tema e propor mudanças 
sociais com o endosso do Sicredi 
e das iniciativas educacionais que 
a empresa desenvolve.A animação 
desenvolvida apresenta de maneira 
lúdica a trajetória de uma menina que 
sempre acreditou nos seus sonhos, 
mas mesmo assim não escapou dos 
desafi os que as mulheres enfren-
tam para conquistar o espaço que 
desejam.

AUTORIA 
DBPV

CLIENTE
Sicredi

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Idverse

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Diante dos dados alarmantes que 
indicam que aproximadamente 
227.000 mortes são causadas por 
eventos adversos evitáveis no Brasil 
e 2.6MM no mundo, propomos um 
sistema de identifi cação universal 
que promove a segurança do pa-
ciente ao auxiliar os profi ssionais 
de saúde. Com este propósito, nasce  
IDverse, um código de símbolos de 
fácil reconhecimento e utilização 
que representa, praticamente, todas 
as condições de saúde que os pa-
cientes podem apresentar.

AUTORIA | ANO
 Colletivo Design 

CLIENTE
Havas

 INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Mãe de Santo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O espetáculo teatral Mãe de Santo é 
baseado nas vivências da fi lósofa e 
ialorixá Helena Theodoro e de outras 
mulheres, como a da própria atriz 
que a interpreta, Vilma Melo, através 
de uma personagem empoderada e 
de diversas histórias entrelaçadas. 
Mãe de Santo busca mostrar as inú-
meras possibilidades do princípio fe-
minino na tradição africana e procura 
revelar as diversas verdades da rea-
lidade da mulher preta. Com um olhar 
imersivo para as culturas africanas 
e afro-brasileira, entendendo o si-
lêncio que foi imposto por séculos 
à mulher preta, o projeto gráfi co do 
espetáculo busca resgatar de ma-
neira simbólica sua identidade, com 
toda a sua beleza, força e elegância.

AUTORIA 
Dynamic Encounters

CLIENTE
Palavra Z Produções Culturais

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Preciso Dizer 
Que Te Amo

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Preciso Dizer Que Te Amo é um cur-
ta-metragem que conta a história de 
4 jovens trans que vencem momen-
tos difíceis com união e apoio.__ __ 
Em 2015, o diretor Ariel Nobre de-
siste de cometer suicídio quando, no 
último momento, lembra-se de regis-
trar o que seriam suas últimas pala-
vras. O ato de escrever Preciso Dizer 
Que Te Amo se transformou em um 
ato político, uma forma de se sentir e 
permanecer Transvivo. Hoje, Ariel se 
considera “operário do escrever”, já 
que talha a frase no mundo de forma 
cotidiana e repetitiva.  Em 2020, o 
curta-metragem foi lançado ofi cial-
mente no YouTube, precisava de um 
novo cartaz que representasse o 
fi lme e o reconhecimento que a obra 
conquistou durante a sua trajetória 
em festivais do mundo todo desde a 
sua produção em 2018.

AUTORIA | ANO
 Gus Kondo e Ariel Nobre 

CLIENTE
Ariel Nobre

 INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Rede de 
Sementes do 
Vale do Ribeira 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvemos a identidade visual 
da Rede de Sementes do Vale do Ri-
beira - um coletivo de pessoas das 
comunidades quilombolas do Vale 
do Ribeira, que coletam as semen-
tes de forma tradicional, visando a 
comercialização para a restauração 
da Mata Atlântica. Eles se utilizam 
da técnica da muvuca - uma mistu-
ra de várias espécies nativas, para a 
semeadura direta, que efetivamente 
gera novas fl orestas - se mostran-
do mais efi ciente do que a própria 
plantação de mudas. O desenvolvi-
mento deste trabalho também se dá 
no ponto de vista identitário com a 
representação das pessoas envol-
vidas, do ofício e do meio em que se 
inserem. Além disso, a consolidação 
da Rede proporcionou a geração de 
renda para as comunidades, sem de-
gradar o meio ambiente, em convívio 
saudável com a fl oresta.

AUTORIA 
Leste

CLIENTE
Rede de Sementes do Vale do Ribeira

INCLUSÃO E DIVERSIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

VAMO (Vetor 
Afro-Indígena na 
Moda)

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O movimento VAMO (Vetor Afro-In-
dígena na Moda) é formado por um 
time inter-racial de profi ssionais e 
nasceu para iniciar um processo re-
paratório na moda nacional, para que 
pessoas pretas e indígenas possam 
ter ferramentas e oportunidades an-
teriormente negadas pela estrutura 
racista do mercado.

AUTORIA | ANO
 carme 

CLIENTE
VAMO (Vetor Afro-Indígena na Moda)

 INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 BONAFONT LOOP 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A garrafa Naked Bonafont é a pri-
meira garrafa 100% sem rótulo de 
Bonafont feita 100% de plástico 
RPET reciclado e reciclável prove-
niente dos próprios galões Re.tor-
na de Bonafont, transformando e 
completando o ciclo sustentável da 
marca. O formato é limpo e moderno, 
e os assets da marca são explora-
dos através da distinta cor salmão e 
do wordmark de Bonafont de forma 
bold, na vertical, assumindo um 
grande área da garrafa e garantin-
do a presença de marca no PDV. Os 
textos legais foram criteriosamente 
adaptados e testados em mockups 
físicos para serem bem reproduzi-
dos em alto relevo nas embalagens, 
e o código de barras foi impresso na 
tampa. Assim conseguimos criar uma 
belíssima embalagem com presença 
de marca e que atende aos critérios 
técnicos de forma 100% circular.

AUTORIA 
BENDITO BRANDING E DESIGN LTDA.

CLIENTE
DANONE LTDA

MEIO AMBIENTE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Cobogó Lança

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O produto é um elemento vazado, 
também conhecido como cobogó. 
Utilizado para dividir ambientes 
de forma que a luz e a ventilação 
não sejam totalmente bloqueadas.  
Os principais diferenciais além do 
design, que permite diversas pagi-
nações, são sua composição, feita 
de 100% rejeitos industriais têxteis 
e urbanos e a extensa paleta de 
cores, pois  o produto é enviado de 
fábrica pintado em qualquer cor de 
tinta acrílica da paleta Suvinil, po-
dendo ser repintando sempre que a 
pessoa sentir necessidade de reno-
var ou ambiente de acordo com as 
tendências, evitando assim o des-
carte precoce e incentivando o uso 
mais consciente dos materiais de 
construção.

AUTORIA | ANO
 Aline Siemenskoski Delgado 

CLIENTE
Maski

 MEIO AMBIENTE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 LINHA DE 
PRODUTOS 
CORRUPIO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto de linha de produtos Corru-
pio tem base estratégias do design e 
economia circular. Utiliza como ma-
terial principal o polietileno de baixa 
densidade reutilizado em ciclo fecha-
do, (sacolas e embalagens de uso 
único especialmente problemáticas 
para a biodiversidade nos oceanos). 
Os materiais são recuperados por 
cooperativas e pequenas reciclado-
ras, e transformados em laminados 
para o desenvolvimento do materia 
(byeplastic), desenvolvido com baixo 
uso de energia e água,    e produtos 
de fácil montagem e desmontagem, 
design para o uso-recuperação, up-
cycling, encorajando a conscientiza-
ção dos consumidores e industrias 
ouso da tecnologia blockchain, alto 
valor agregado com ganhos para a 
cadeia de reciclagem e potencial de 
fortalecer a inclusão social e garantir 
altas taxas de reciclagem.

AUTORIA 
ERICOGONDIM ESTUDIO RATOROI

CLIENTE
ÉRICO GONDIM E RATOROI

MEIO AMBIENTE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Campanha 
Saúde em dobro 
- Labi + CUFA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Durante a pandemia do Covid-19, 
com o intuito de amenizar as difi cul-
dades que os moradores de favela 
enfrentam, por conta do isolamen-
to, a CUFA (Central Única das Fave-
las) criou o programa CUFA Contra 
o Vírus, para arrecadar doações de 
mantimentos e organizar a oferta de 
serviços básicos para moradores de 
mais de 5 mil favelas de todo o Brasil. 
Em apoio à iniciativa, o Labi Exames 
inaugurou dois postos de coleta de 
exames laboratoriais em duas das 
maiores favelas de São Paulo: Helió-
polis e Parque Santo Antônio. Para 
marcar a abertura destas unidades, o 
laboratório lançou uma ação promo-
cional para doar à população dessas 
comunidades 10 mil exames.

AUTORIA | ANO
 Labi + ID/TBWA 

CLIENTE
Labi

 PROSPERIDADE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Cova Medida 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Não é cova grande, é cova medida. 
É a terra que querias ver dividida.” 
Morte e Vida Severina, João Cabral 
de Melo Neto  Cova Medida é um es-
pecial multimídia da Repórter Brasil, 
fruto de uma investigação jornalís-
tica sobre assassinatos no campo. 
O projeto mostrou a que veio antes 
mesmo de ser publicado. Nos seis 
meses em que a equipe de jornalis-
tas mergulhou na história dos 31 as-
sassinatos, entrevistando familiares 
e cobrando autoridades acerca das 
investigações, ele já gerou impacto: 
em pelo menos dois casos, prisões 
aconteceram por conta dos ques-
tionamentos – antes mesmo do 
especial ir ao ar.  A contribuição do 
design em um projeto como esse tor-
na-se ainda mais relevante. Impacto, 
sensibilização e respeito, por meio 
do design visual, da interação e da 
experiência do usuário.

AUTORIA 
Café.art.br

CLIENTE
Repórter Brasil

PROSPERIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

GUIA POP 
RUA: serviços 
e direitos da 
população em 
situação de rua

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Guia Pop Rua é um livreto destina-
do à população em situação de rua 
(“pop rua”) da cidade de São Paulo. 
Objetiva democratizar informações 
sobre a rede de serviços e cuida-
dos disponíveis na capital, além de 
promover a garantia de direitos de 
uma população invisibilizada. Para 
tanto, optou-se pela cocriação de um 
material representativo, acessível, 
multitemático e intuitivo, com ele-
mentos visuais que conferissem uni-
dade e harmonia entre mensagem e 
interface, emissor e receptor, estado 
e pop rua. Resulta em um guia físico 
e portátil, para pessoas que migram 
sem moradia formal; hierarquizado 
e ilustrado, para alcançabilidade 
dos usuários, incluindo iletrados e 
pessoas com difi culdade de leitura; 
expressivo e diverso, para reconhe-
cimento próprio e valoração da pop 
rua.

AUTORIA | ANO
 Julia Contreiras e Luciana Mattar 
(Serifa Projetos) 

CLIENTE
Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania (SMDHC) de São 
Paulo e Organização das Nações U

 PROSPERIDADE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Identidade 
Visual - Afrohub 
/ Impulsione com 
Facebook 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação da nova identidade visual do 
Afrohub - Impulsione com Facebook, 
iniciativa de fomento a empreende-
dores negros e negras, promovido 
pela Pretahub / Feira Preta, Afrobu-
siness Brasil e Diaspora Black, em 
parceria com o Facebook. Tem como 
propósito fortalecer o afroempreen-
dedorismo por meio da democrati-
zação de conteúdos que ajudam a 
qualifi car os negócios.

AUTORIA 
Muvilab

CLIENTE
Pretahub, Diaspora Black, Afrobusi-
ness e Facebook

PROSPERIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Resumo Clínico 
no ecossistema 
integrado da 
saúde

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A área da saúde atua de forma frag-
mentada, o que difi culta o trabalho 
de profissionais e, consequente-
mente, o diagnóstico e tratamento 
de pacientes. Para melhorar essa 
experiência, colocamos as pessoas 
no centro de tudo e desenhamos 
jornadas que integram pacientes e 
profi ssionais em um ecossistema 
cíclico de cuidado. Parte dessa es-
tratégia é o trabalho que mostramos 
aqui: Resumo Clínico. Uma ferramen-
ta que retrata a história de saúde das 
pessoas e torna possível um acom-
panhamento evolutivo com dados 
confi áveis.

AUTORIA | ANO
 Dasa 

CLIENTE
Dasa

 SAÚDE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Grandior Aura 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O intuito de estruturação da Gran-
dior Aura como leito hospitalar de 
UTI vem da necessidade de facilitar o 
cuidado prestado ao paciente, acele-
rar sua recuperação e diminuição de 
sequelas e óbitos devido a pressão 
exercida pelo contato do paciente 
com a cama. Auxiliando na facilidade 
de operação para médicos e enfer-
meiros no momento do cuidado do 
paciente, diminuindo dores lomba-
res, de ombros e joelhos. O envelhe-
cimento e o aumento da expectativa 
de vida experienciado, principalmen-
te nos países em desenvolvimento, 
devido à transição epidemiológica, 
traz a necessidade de infraestrutu-
ras que permitam que este processo 
possa ser conduzido de forma a ga-
rantir o bem-estar dos pacientes e 
profi ssionais. Além disso, situações 
emergentes como a pandemia do 
SARS-CoV-2 incita que mudanças 
sejam feitas

AUTORIA 
Carl Kawasaki

CLIENTE
AMR Robotics

SAÚDE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 SCORE 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
SCORE (Survey, Count, Optimize, 
Review, Enable) é um pacote técni-
co de intervenções essenciais, reco-
mendações, ferramentas e recursos 
que visam apoiar os países na abor-
dagem dos desafi os para atender às 
necessidades dos sistemas de infor-
mação em saúde. O projeto refl ete o 
compromisso da OMS de apoiar os 
Estados Membros da ONU na coleta, 
análise, comunicação e uso efi cazes 
de dados para melhorar a saúde da 
população e alcançar os ODS rela-
cionados.  SCORE é uma solução 
completa para enfrentar os desafi os 
comuns em torno da disponibilidade 
de dados de saúde oportunos, con-
fiáveis, validados e comparáveis. 
__Ele representa - pela primeira vez 
em um único pacote - todos os ele-
mentos-chave para permitir que os 
governos abordem as lacunas de 
dados e invistam em políticas públi-
cas escaláveis.

AUTORIA 
Café.art.br

CLIENTE
World Health Organization (OMS)

SAÚDE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



Movemos

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Movemos é um iniciativa que visa 
impulsionar o mercado da economia 
criativa, dando condições acessíveis 
e informações para que os negócios 
desse ramo atravessem o cenário 
de pandemia e potencializem sua 
atuação.  Para essas empresas, foi 
criada uma linha de crédito com juros 
abaixo do mercado usando o modelo 
de P2P Lending. Essa linha de cré-
dito é viabilizada por investidores 
que queiram investir com propósito, 
impulsionando pequenos negócios e 
gerando impacto social positivo com 
retornos atrativos.  Além de interme-
diar a relação entre investidores e 
empreendedores o projeto também é 
uma plataforma de informação sobre 
fi nanças focado para profi ssionais 
criativos.

AUTORIA | ANO
 B+K Creative 

CLIENTE
Mova

 IMPACTO EM POTENCIAL/STARTUPS/
EMPREENDEDORES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Sistema B 
Impacto Positivo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criar uma narrativa que potenciali-
zasse a visibilidade e o conhecimen-
to sobre o movimento das empresas 
B, infl uenciando todos os públicos de 
interesse à se engajarem na direção 
de negócios mais sustentáveis.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Sistema B Brasil

IMPACTO EM POTENCIAL/STARTUPS/
EMPREENDEDORES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Amazônica

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Colorado Amazônica: feita com 
babaçu e produzida artesanalmente 
com comunidades do Pará, a bebida 
tem preço variável de acordo com os 
índices de desmatamento na região. 
Na prática, quando o desmatamento 
cai, o preço do produto cai junto.

AUTORIA | ANO
 Colletivo Design 

CLIENTE
Ambev | Colorado

 MEIO AMBIENTE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Tupyguá 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como refl etir as características ím-
pares dos produtos Tupyguá, culti-
vados e comercializados por povos 
Guarani e Tupiniquim que vivem nas 
terras indígenas de Aracruz no Espí-
rito Santo, e facilitar a compreensão 
do público em relação à complexida-
de de sua oferta?

AUTORIA 
teoMenna estúdio

CLIENTE
Tupyguá

PROSPERIDADE

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Identidade 
Visual - Afrolab 
Digital

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação da nova identidade visual do 
Afrolab Digital, plataforma de imer-
são virtual voltada para apoiar e im-
pulsionar as potências empreende-
doras negras e indígenas no mundo 
da moda no Brasil, Colômbia e África 
do Sul.

AUTORIA | ANO
 Muvilab 

CLIENTE
Pretahub

 PROSPERIDADE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Campanha: “O 
lado amargo 
das bebidas 
açucaradas”

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ACT Promoção da Saúde é uma or-
ganização não governamental que 
atua na promoção e defesa de políti-
cas de saúde pública, especialmente 
nas áreas de controle do tabagismo, 
alimentação saudável, controle do 
álcool e atividade física. Em nossa 
parceria, criamos diversos materiais 
incluindo um vídeo, infográfi cos des-
tinados a variados meios e um rela-
tório. Todos abordando a temática de 
uma maior taxação a bebidas ado-
çadas como refrigerantes, sucos de 
caixinha e outros e o impacto que 
isso geraria, da saúde pública à eco-
nomia do Brasil, se esses recursos 
fossem revertidos à Saúde Pública.

AUTORIA | ANO
 FIB | Fábrica de Ideias Brasileiras 

CLIENTE
ACT Promoção da Saúde

 SAÚDE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Ouro 

Retrato 
Sensorial: 
a utilização 
do Design na 
criação de 
um produto 
fotográfi co 
destinado a 
pessoas cegas

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Retrato Sensorial é um produto de-
senvolvido para a disciplina de Traba-
lho de Conclusão de Curso que con-
siste em um projeto que tem como 
objetivo a inclusão de pessoas com 
Defi ciência Visual (principalmente 
cegos) na fotografi a. Sendo assim, 
foi desenvolvido um quadro fotográ-
fi co que inclui a fotografi a impressa 
tanto na forma 2D, quanto 3D, com 
o auxílio da manufatura aditiva. Além 
disso, a composição do quadro inclui 
a descrição da imagem em braile e 
também por um acesso à audiodes-
crição, facilitando a compreensão de 
quem fruirá a peça. Sua importância 
é percebida pelo fato de que a foto-
grafi a é uma ferramenta visual, que 
tem a capacidade de fazer a docu-
mentação de memorias e histórias 
pessoais e não precisa ser restrita 
somente à quem vê.

AUTORIA | ANO
 Mariana Scheeren 

CLIENTE
Univates

GRAND PRIX



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Ad Aeternum: 
materiais 
desenvolvidos 
com o corpo, a 
moda e a morte.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto consiste no desenvolvi-
mento de materialidades alinhadas 
ao design circular e tem como ma-
téria prima o descarte têxtil.  Rela-
cionando corpo e moda, a velocidade 
que rege relações humanas e seus 
objetos, chegou-se à pergunta: o que 
não tem fi m, na moda e no corpo? 
Efemeridade, lixo, tendências, pro-
dução massiva de coisas, e de não 
coisas. A geração de desejos e an-
siedade, características intrínsecas 
ao homem e à moda. Através do 
processo de eternização do corpo 
póstumo, prática comum em algu-
mas culturas, foi possível eternizar 
os tecidos já existentes. O mate-
rial desenvolvido é alternativa para 
fabricação de roupas, acessórios 
e jóias, podendo ser adquirido por 
empresas do segmento slow fashion, 
dando destino a sobras de tecidos 
e modelagens que geralmente são 
descartados.

AUTORIA | ANO
 Bianca Augusta Penhas Zagolim 

CLIENTE
IED - Istituto Europeo di design

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 CRIE! 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O CRIE! é um projeto social desen-
volvido com foco na capacitação 
de jovens que estão em situação de 
vulnerabilidade social em abrigos 
da cidade de São Paulo, sobretudo 
aqueles mais velhos que passaram 
suas infâncias nestas casas de aco-
lhimento. A proposta central do pro-
jeto é ensiná-los alguns processos 
e linguagens gráfi cas que podem 
ser utilizados para gerar renda 
ou mesmo para se expressarem e 
assim, partirem em descoberta de 
suas identidades. Para isso, desen-
volvemos nossos KITs Criativos, que 
procuram ensinar a criação de ma-
teriais e técnicas como o carimbo, o 
estêncil, a colagem e a encaderna-
ção. O projeto também conta com 
uma plataforma online que auxilia o 
jovem a comercializar seus trabalhos 
e angariar fundos para sua manuten-
ção através da venda de Kits e de 
doações.

AUTORIA 
Universidade Anhembi Morumbi

CLIENTE
Universidade Anhembi Morumbi

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Ecos da Rua

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto “Ecos da Rua” surgiu de 
uma iniciativa de alunos e profes-
sores do curso de Design Gráfi co e 
Digital, do Istituto Europeo di Design 
- São Paulo, para benefi ciar a revista 
Ocas’’, que enfrentava difi culdades 
devido à pandemia do coronavírus 
e precisava garantir a ajuda a seus 
vendedores - pessoas em situação 
de rua, que dependem da venda do 
periódico para levar uma vida mini-
mamente digna e confortável. Por 
meio de uma campanha de crowd-
funding, viabilizada pela plataforma 
Benfeitoria, foram vendidos cartazes 
digitais ou impressos em serigrafi a e 
adquiridos em unidades ou combos. 
A proposta era ecoar esperança, 
longe e cada vez mais alto. Para que 
esse objetivo se concretizasse, foi 
preciso chegar a mais e mais pes-
soas, como um som vibrante, que vai, 
volta e refl ete cheio de força.

AUTORIA | ANO
 Beatriz Lopez, Gabrieli Godoy, 
Giulia Guidolin, Gustavo Nieri, Ivan 
Milhorança, José Diogo de Castro 

CLIENTE
IED - Istituto Europeo di design

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 

 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 NAKI’O 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O fato de muitos dos cães ampu-
tados se adaptarem sem uma ou 
mais patas não signifi ca que não 
sofram consequências a curto ou 
longo prazo. O corte cirúrgico para 
amputações geralmente é alto: no 
caso de tumores pelo risco de me-
tástase, e no caso de traumas, em 
razão de a maioria dos veterinários 
não ter a cultura da prótese. No mer-
cado, há pouca oferta de próteses 
para animais nessas condições e 
as existentes são caras. O projeto 
NAKI’O procurou criar uma prótese 
acessível (colete de fi xação, exten-
são, pata e alça) para um cão sem 
1 membro dianteiro e sem coto, de 
grande porte, através dos métodos 
de codesign e iteração em design, vi-
sando a uma locomoção próxima do 
normal, com melhoria na qualidade 
de vida do animal, além de compro-
var a importância do design para a 
confecção do mesmo.

AUTORIA 
Isadora Barone Spachi

CLIENTE
IED- Istituto Europeo di Design

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

ÖKO FRALDAS 
ECOLÓGICAS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Segundos dados da Abihpec, o 
Brasil vende mais de 15 mil fraldas 
descartáveis por minuto! Quase 
305 mil toneladas de lixo por ano. 
A maioria vai para os aterros sani-
tários, onde permanecem por até 
500 anos. A verdade nada fofi nha é 
que as fraldas descartáveis são um 
grande vilão para a sustentabilida-
de ambiental. Em sua produção, há 
elementos como plástico, papel e 
químicos. Basta ver as montanhas 
de fraldas em chás de bebê para se 
perguntar: qual o impacto ambiental 
de tanto lixo? Pensando nisso, cria-
mos a marca Öko Fraldas Ecológicas 
como um projeto acadêmico. O ob-
jetivo era lançar uma marca de pro-
dutos de higiene infantil preocupada 
com o futuro das novas gerações e 
com os impactos ao meio ambiente. 
O propósito é cuidar dos bebês e do 
planeta, oferecendo uma alternativa 
mais sustentável

AUTORIA | ANO
 Juliana Costa Fernandes e Sabrina 
Sanalles Sousa 

CLIENTE
Faculdade de Tecnologia Senac RJ

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
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<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Pipo Corajoso 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Coleção de 4 livros sobre segurança 
para crianças, voltadas ao dia a dia, 
mostrando de forma lúdica para as 
crianças como elas podem ajudar 
em situações de emergência. Por 
meio de histórias, os pequenos fi cam 
imersos em narrativas que podem 
exercitar necessidades existentes 
dentro da sua rotina.

AUTORIA 
EQUIPE

CLIENTE
Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 
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 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 
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AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Qletra?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Compreende-se que a construção 
do valor social da escrita e da leitura 
inicia-se já quando criança no nosso 
contexto sociocultural, quando nos 
deparamos não só com livros, mas 
também com as letras durante o 
dia-a-dia. Assim, percebe-se a im-
portância da alfabetização infantil 
propiciar um processo lúdico e insti-
gante, para criar uma relação de sig-
nifi cado e afi nidade com as letras de 
forma duradoura para a vida desde 
a infância. Contudo, observa-se que 
dentro do ensino brasileiro existe 
uma frustração tanto pelas crian-
ças, desmotivadas por um aprendi-
zado repetitivo e sem conexão com 
seu cotidiano, como também por 
responsáveis e educadores por não 
encontrarem materiais estimulantes 
para ensino e que especialmente pu-
dessem abordar a relação entre as 
maiúsculas e minúsculas.

AUTORIA | ANO
 Nicole Rauen 

CLIENTE
Unisinos

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Recomeçar – 
Portal de Vagas 
de Trabalho 
para Pessoas 
Egressas 
do Sistema 
Prisional 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Recomeçar é um portal de empregos 
para egressos que necessitam de 
uma oportunidade de trabalho para 
recomeçar suas vidas. Ele é resulta-
do de um Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação, cujo objetivo 
foi investigar como o Design pode 
incentivar a reintegração social de 
egressos do sistema prisional no 
Rio de Janeiro. O portal tem como 
função principal o compartilhamen-
to de vagas e informações sobre o 
mundo do trabalho, além de diretri-
zes sobre como emitir documentos 
e dicas de comportamento para 
entrevistas. Recomeçar visa ainda 
conscientizar as empresas sobre 
essa causa e contratar egressos 
por meio do próprio site. Para isso, 
o portal conta com duas seções: o 
acesso aos egressos e o acesso às 
empresas, colocando então egres-
sos em diálogo com empregadores 
para que possam recomeçar.

AUTORIA 
Maria Gabriela Ferreira Neves

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Revista Zona

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A zona é um lugar de encontro e ce-
lebração de experiências. Ela retrata 
pessoas que movimentam a cidade 
e sociedade de São Paulo, mostran-
do uma produção cultural, política 
e social que nasce de ambientes 
periféricos e demarginalizados, lhes 
oferecendo um palco para se expres-
sar e ampliar suas vozes. A revista 
cria um espaço para os leitores que 
não se sentem representados pela 
cultura de massa para que possam 
se identifi car e se inspirar através 
da troca de experiências e gostos. 
A zona compartilha de um caráter 
subversivo, agitado, livre e criativo, 
mas adota uma linguagem otimista 
que inspira a mobilização do cole-
tivo para uma luta pela atuação no 
espaço público de São Paulo, por 
mei de um design e uma direção de 
arte punjentes. https://issuu.com/
revistasdesignespmsp/docs/zona_
miloissu

AUTORIA | ANO
 Igor Oliveira Medeiros Silva, Marcel 
Puodzius Barbosa da Silva, Namie 
Hideshima Arakawa e Sofi a Barr 

CLIENTE
DESIGN ESPM SP

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Tekô: Uma HQ 
interativa sobre 
suicídio indígena 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto Teko é uma história em 
quadrinhos interativa que fala sobre 
o suicídio indígena do povo Guarani 
Kaiowá. A pesquisa feita mostrou 
que o suicídio Guarani Kaiowá está 
diretamente ligado à questão terri-
torial, de forma que quando as terras 
originárias são tomadas para uso 
agropecuário, o povo Guarani perde 
seu sentimento de pertencimento 
e identidade, levando ao suicídio. A 
proposta do projeto é usar a tec-
nologia da interatividade como um 
meio de se conseguir fundos e cola-
boração à causa indígena dos Gua-
rani, além de dar visibilidade à causa. 
Para isso foi estruturado como uma 
história não-linear, composta pelo 
quadrinho impresso e o quadrinho 
digital. Essas duas partes se com-
plementam já que a história além de 
interativa é transmídia, ou seja, tem 
partes divididas em diferentes míd

AUTORIA 
Ana Kárita Mendes Bezerra

CLIENTE
IED- Istituto Europeo di Design

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



 2 temas 1 
memória: 
jogo de mesa 
60+2 temas 1 
memória: jogo de 
mesa 60+ 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
2 temas 1 memória é um jogo de 
mesa focado no público 60+, es-
pecialmente aqueles em condição 
de perda de memória como o Al-
zheimer. Por meio da narração de 
histórias e de uma abordagem pre-
ventiva e humanizada, é um jogo que 
visa promover um envelhecimento 
psicológico e social saudável, ativo 
e criativo;  estimular a memória, a 
concentração, a percepção visual, 
o convívio social e a afetividade.   
Inspirado na dinâmica do dominó, o 
jogo é formado por peças com duas 
formas geométricas, uma cor e um 
tema. O objetivo é conectar as peças 
com cores ou formas iguais, fazendo 
com que dois temas sejam também 
conectados e possam inspirar ou 
engatilhar uma história. Assim, ao 
abaixar uma peça na mesa, a ideia 
é que o jogador conte uma história, 
real ou fi ctícia, envolvendo os dois 
temas conectados.

AUTORIA 
Amanda Takahara, Fernando Akira, 
Pedro Modenesi e Thainara Simões

CLIENTE
Design ESPM SP

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Prata 



Agência Invisível

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Agência Invisível nasceu com a 
proposta de estruturar um estúdio 
de design com propósito, identida-
de visual e personalidade de marca 
coerentes. Acreditar no poder trans-
formador de criações inclusivas para 
defi cientes visuais é a premissa que 
guiou todas as decisões estratégi-
cas do projeto. Por isso, a agência 
desenvolve editoriais, embalagens, 
jogos e outras soluções de design 
que aproveitam estímulos senso-
riais além da visão. Acrescentando 
recursos interativos como texturas, 
sons e relevos, por exemplo, ela visa 
promover uma experiência positiva 
para videntes e não videntes - sem 
criar soluções diferentes para cada 
um, mas sim, soluções igualmente 
fantásticas para ambos. Trata-se 
de uma agência que cria para todos 
aqueles dispostos a ver com mais do 
que os olhos.

AUTORIA | ANO
 André Queiroz Ramos de Oliveira, 
Amanda Secco Aguiar, Catharina 
Martins Donatti e Eduarda Gabrieli 
F 

CLIENTE
DESIGN ESPM SP

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Arte que Cola! 
Álbum de 
fi gurinhas digital 
e gamifi cado 
para ensino de 
História da Arte 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Arte que Cola!”, resultado de um 
Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação, é um álbum de fi gurinhas 
digital didático para educar sobre 
História da Arte no Ensino Funda-
mental. A partir da constatação de 
que, mesmo com avanços tecnoló-
gicos, grande parte dos materiais di-
dáticos continuam semelhantes aos 
do século passado; e da difi culdade 
de professores em se adaptarem aos 
desafi os do ensino remoto digital 
com a eclosão da pandemia do Co-
ronavírus em 2020, resolvemos criar 
um material didático inteiramente di-
gital para auxiliar os docentes tanto 
em momentos de ensino à distância 
quanto em sala de aula. Com o “Arte 
que Cola!”, as aulas de História da 
Arte se tornam mais divertidas e as 
crianças aprendem brincando!

AUTORIA 
Déborah Rezende Gouvêa

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Articular - 
Aplicativo para/
com Pessoas 
Surdas

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Articular é uma plataforma de 
ensino de animação e artes em geral 
para surdos e defi cientes auditivos. 
Iniciativa acessível para inserção de 
pessoas no mercado artístico brasi-
leiro. Tem como foco principal gerar 
uma ferramenta de ensino e engaja-
mento para o público surdo brasileiro 
em geral que não tem contado com 
a arte que desejam aprender e pes-
soas que são surdas (ou não) e que 
já trabalham com arte e animação e 
que desejam colaborar na parte do 
ensino. O aplicativo será somente 
o meio em que iremos disponibilizar 
o ensino, porém, a ideia é engajar e 
criar uma comunidade.

AUTORIA | ANO
 Lays de Albuquerque Carneiro San-
tos e Davi Florentino 

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Atípico - 
Independência 
para jovens 
autistas 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O aplicativo atípico busca ser a 
ponte entre jovens autistas e em-
prego, entretenimento e saúde. A 
internet é um mundo de informa-
ções, nem sempre conseguimos en-
contrar o que precisamos e pode ser 
uma tarefa um pouco chata validar a 
veracidade das informações. O apli-
cativo tem como objetivos tornar as 
informações acessíveis e promover a 
independência e colaboração entre 
jovens autistas. As motivações por 
trás do projeto foram o meu diagnós-
tico de autismo e o pouco conteúdo 
disponível sobre adultos autistas. Foi 
uma oportunidade de aprendizado 
sobre mim e também uma oportuni-
dade de ajudar outras pessoas como 
eu, que podem estar passando pelas 
mesmas difi culdades.

AUTORIA 
Pamela Candido da Silva

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Coleção 
Futureworld 
- Roupas 
transformáveis 
como uma 
alternativa 
sustentável para 
o guarda-roupas 
do futuro

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Este trabalho aborda o tema da 
moda no futuro e sustentabilidade, 
delimitado no contexto da pesquisa 
e desenvolvimento de peças trans-
formáveis como alternativa de sus-
tentabilidade no consumo de moda, 
sintetizado no problema de pesqui-
sa: qual a infl uência (impacto) das 
roupas transformáveis em uma pos-
sível melhoria na qualidade do con-
sumo de moda na contemporaneida-
de? Como solução, foi desenvolvida 
a coleção Futureworld, apresentada 
por meio de croquis técnicos e peças 
em escala 1:6, composta por peças 
cinco peças principais que geram 10 
looks transformáveis.

AUTORIA | ANO
 Margeli Chitolina 

CLIENTE
Univates

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Doa.aê 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Doa.aê é um aplicativo de inter-
médio de doações, no qual as pes-
soas são incentivadas a contribuir 
com alimentos e itens básicos de 
higiene e em troca recebem pontos 
nos estabelecimentos parceiros do 
programa; como farmácias e merca-
dos e trocá-los por outros produtos 
que podem ser doados de volta ou 
usados para consumo próprio. Ini-
cialmente, o Doa.aê seria uma inicia-
tiva local, iniciada na Zona Sul do Rio 
de Janeiro, onde nos mesmos bairros 
existem coberturas milionárias e co-
munidades que coexistem, cada uma 
em sua bolha. Um ambiente propício 
para o estímulo daquilo que o aplica-
tivo propõe.

AUTORIA 
Maria Cecília de Souza Lobo

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Entre - Coleção 
cápsula de 
bolsas para 
autonomia 
econômica 
de Mulheres 
Migrantes

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A coleção cápsula de bolsas Entre 
surgiu a partir da nossa experiência 
de voluntariado na Universidade, em 
uma ação que busca criar um local 
de acolhimento para mulheres mi-
grantes, vindas da Venezuela, Haiti, 
Congo, Síria e Palestina. A linha 
surge pela nossa vontade de impac-
tar vidas. Os relatos das mulheres 
elucidaram difi culdades para entrar 
no mercado de trabalho em um novo 
país, como encontrar locais que as 
acolham de forma segura e adap-
tadas para quem muitas vezes não 
fala português. Isso resultou em um 
Sistema produto-serviço de capa-
citação e desenvolvimento de auto-
nomia econômica, sem renunciar à 
atenção e valorização das mulheres 
e que elas se sentissem acolhidas e 
representadas pelas peças.

AUTORIA | ANO
 Júlia Santos Barros  e Letícia Leo-
nor Brandão Costa 

CLIENTE
UFPR - Universidade Federal do 
Paraná

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Histórias 
do Design 
brasileiro: site 
gratuito para 
disponibilização 
de acervo de 
pesquisa 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Histórias do Design brasileiro é o 
protótipo de site para reunir conteú-
dos gratuitos sobre design brasileiro 
para educadores, estudantes, profi s-
sionais e leigos. Esse acervo online 
pode embasar discussões sobre o 
que o é design e como essa área está 
a serviço dos brasileiros, fortalecen-
do o registro da nossa cultura mate-
rial, em uma fonte confi ável.  Nascido 
como Projeto de Conclusão de Curso 
e hoje no caminho para se tornar um 
projeto de extensão da UFSC, propõe 
uma interface que abraça as faces 
da nossa história, cruzando áreas 
do design com uma linha do tempo, 
acessíveis para pessoas cegas, com 
baixa visão ou daltonismo, através 
de medidas de acessibilidade para 
interfaces digitais. Nas análises de 
similares não foram encontrados 
sites com a mesma proposta, forta-
lecendo sua importância.

AUTORIA 
Gabriela Kwiatkoski dos Santos

CLIENTE
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 

INCLUA: 
Design de uma 
plataforma 
sobre 
acessibilidade 
digital voltada 
a profi ssionais 
da área de 
tecnologia

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Inclua é uma plataforma informativa 
sobre acessibilidade e design inclu-
sivo voltada a profi ssionais da área 
de tecnologia. A plataforma  busca 
ampliar e simplifi car o acesso às 
diretrizes e ferramentas de acessi-
bilidade, buscando contribuir para a 
expansão do conhecimento e aplica-
ção da acessibilidade nos processos 
de  design. E dessa forma, aumentar 
o número de produtos digitais aces-
síveis e, consequentemente, reduzir 
a exclusão digital, principalmente de 
pessoas com alguma defi ciência.  O  
projeto buscou contemplar as prin-
cipais áreas de atuação no campo da 
tecnologia, fornecendo informações 
e ferramentas relevantes para que 
cada profi ssional entenda de que 
forma pode contribuir para tornar 
o produto digital mais acessível/ in-
clusivo.

AUTORIA | ANO
 Beatriz Andrielle Costa Fiorito 

CLIENTE
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina



 Iris - Plataforma 
de saúde sexual 
e reprodutiva 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
As mulheres devem ter total controle 
sobre a própria vida, principalmente 
quando se trata de sua saúde sexual 
e reprodutiva, por isso, foi desenvol-
vida a Iris, uma plataforma digital co-
laborativa para empoderar mulheres 
brasileiras, diminuir o tabu a cerca 
desse assunto e ajudar a diminuir a 
quantidade de gravidezes não pla-
nejadas. O projeto possui 3 pilares: 
Informação: acesso a informações 
de confi ança através da criação de 
conteúdo feita por profi ssionais co-
laboradores; Doação: crowdfunding 
para prover DIUs para mulheres com 
renda familiar baixa de forma fácil, 
rápida e amigável; Atendimento: 
acesso gratuito a consultas gineco-
lógicas online ou presenciais através 
de médicas que querem obter mais 
capital social.

AUTORIA 
Anna Beatriz do Espirito Santo Bru-
zaca

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



MELANINA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Melanina surgiu do questionamen-
to de como minimizar o racismo que 
atinge o mercado de trabalho. Diante 
disso, geramos a ideia de usar o ato 
de conscientização por meio de uma 
Consultoria empresarial, na qual atua 
interna e externamente nas empre-
sas apresentando uma solução para 
evitar esse mal que existe em nossa 
sociedade

AUTORIA | ANO
 Camilla Beatriz Campos Costa e 
Danielle Akei Santos Tanimoto 

CLIENTE
UniBH

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Minha amiga 
Helena viu 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto propõe um livro inclusivo 
impresso em Braille e em tinta com 
letra ampliada, que tem o objetivo de 
facilitar a leitura de todas as crian-
ças, principalmente as que possuem 
defi ciência visual total e parcial de 3 
a 6 anos. O livro contém uma narra-
tiva lúdica, que incentiva a fase de 
aprendizado e aborda a magia de en-
xergar o mundo além da visão.  Para 
a confecção do texto, foi utilizado o 
sistema Braille.BR®: uma tecnologia 
elaborada a partir de técnicas da 
serigrafi a. Seu diferencial é que não 
resulta em baixo relevo no verso da 
folha, mantendo a qualidade do ma-
terial impresso para o leitor vidente 
e para o defi ciente visual. Para a en-
cadernação, foi utilizada a técnica 
Lay Flat, visando o aumento da du-
rabilidade do material, e o manuseio 
do livro por duas pessoas ao mesmo 
tempo.

AUTORIA 
Bettina Ferreira de Oliveira, Caroli-
na Esteves Paulino, Maria Catarina 
Gomes da Silva, Michelle Leal e Tainá 
Carvalho

CLIENTE
Pontifi cia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Resolveu?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Aplicativo de reclamações para 
problemas corriqueiros das cida-
des terem visibilidade e serem re-
solvidos. O projeto teve início nova 
disciplina do curso de Design da 
UNIVATES, seguindo um modelo de 
grupo de trabalho misto, com par-
ticipantes de diferentes cursos da 
economia criativa. Nosso desafi o era 
desenvolver algo com base no tema 
“Fantasmas da cidade” para assim 
propor melhorias e inovações para as 
cidades da nossa região. Desenvol-
vemos o projeto colaborativo “Resol-
veu?”, um aplicativo que busca cen-
tralizar as reclamações dos usuários 
a respeito da infraestrutura de sua 
cidade, promove interação entre 
eles incentivando mutirões para re-
solver problemas em equipe, além de 
também contar com um sistema de 
troca de pontos por cupons no co-
mércio local.

AUTORIA | ANO
 Ana Paula Parizotto, Julia Aman-
da Becker, Laís Dametto, Maiquel 
Gustavo Wommer, Milene Guaragni 
Bram 

CLIENTE
Univates

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Revista Fanfarra 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Revista Fanfarra é uma publicação 
digital independente que, de forma 
leve e lúdica, propõe uma experiência 
única para amantes dos diversos gê-
neros musicais, unindo informações 
sobre as músicas e os artistas com 
ilustrações que exaltam o ritmo e a 
letra de cada canção. Em sua primei-
ra edição, a revista busca valorizar e 
desmistifi car o movimento do Funk 
carioca.

AUTORIA 
Danielly Caetano Fernandes e Leticia 
de Carvalho Moraes

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 

Revoada: O 
Design como 
Ferramenta de 
Visibilidade para 
o “Novíssimo” 
Cinema 
Brasileiro

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Revoada é um projeto que, através 
do design, promove visibilidade 
ao “Novíssimo” Cinema Brasileiro, 
modelo de produção independente 
e principalmente coletivo, que pos-
sibilita novas expressões artístico-
-culturais. O projeto é composto por 
um site editorial de catalogação de 
coletivos e obras, uma mostra de 
fi lmes independentes e um docu-
mentário sobre a cena. Diferencia-
-se de outros projetos ao valorizar 
o livre acesso a esses conteúdos. 
Compreendendo que os filmes 
podem aproximar o público a certas 
experiências e infl uenciar seu enten-
dimento/relação com a sociedade, 
Revoada foi desenvolvido para difun-
dir a pluralidade cultural do cinema 
nacional, buscando ampliar a troca 
de informações entre realizadores e 
coletivos, além do acesso do públi-
co a informações e conteúdos sobre 
essas produções.

AUTORIA | ANO
 Jéssica Santos Serrate, Vinicius 
Parrado Giese, Yasmin de Paula 
Tanimoto Celestino 

CLIENTE
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas



 Téia: unindo 
forças, 
conectando 
mulheres 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Téia é um aplicativo que instrumen-
taliza mulheres para o combate à 
violência doméstica, acentuada no 
isolamento social devido à pande-
mia da Covid-19. Criando uma rede 
segura entre mulheres em um am-
biente de colaboração e apoio, a 
plataforma deseja conectar forças. 
Através da comunicação, da infor-
mação e de uma interface intuitiva, 
o app instrumentaliza mulheres com 
possibilidades reais de ação, para 
que elas identifi quem, evitem e fujam 
de situações de violência domésti-
ca. O projeto foi elaborado em um 
Hackaton, sendo considerado pelo 
júri o vencedor entre 17 equipes.

AUTORIA 
Gabriel Delman e Julia Ebel Lopes

CLIENTE
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Uni Duni Fruti: 
um jogo como 
estratégia de 
aprendizagem 
para disléxicos

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Uni Duni Fruti é um jogo desenvol-
vido como estratégia de aprendi-
zagem para crianças com dislexia. 
Idealizado em vista à escassez de 
materiais destinados a este públi-
co, propõe utilizar-se de recursos 
lúdicos e visuais, juntamente com 
os princípios do design universal e 
inclusivo, para ensinar a interpretar 
e resolver problemas matemáticos. 
No computador, imprimindo em casa 
ou jogando na escola, as crianças de-
verão trabalhar cooperativamente e 
responder as cartas de perguntas. 
Só assim, elas ajudarão a Tia Dani a 
arrumar sua vendinha, consertando 
a incrível bagunça que o cachorrinho 
Pingo fez.  Por meio de uma metodo-
logia lúdica alternativa, o jogo ensina 
crianças com ou sem dislexia a ler e 
contar enquanto desenvolve habili-
dades como empatia, comunicação, 
interpretação e raciocínio lógico.

AUTORIA | ANO
 Aline Marques Soares e Joyce Cris-
tina Cavallini 

CLIENTE
DESIGN ESPM SP

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Viagem Criativa: 
workshop 
gamifi cado para 
educadores 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Viagem Criativa uma experiência ga-
mifi cada com temática de viagem no 
tempo que tem o objetivo de afl orar 
as competências socioemocionais 
de educadores - confi ança criativa, 
inovação e colaboração, para que 
se sintam encorajados a criar novas 
práticas, inovar e qualifi car a educa-
ção. Com etapas desde o momento 
pré, durante e pós evento, ela é es-
truturada em três fases principais: 
resgatar memórias no passado; criar 
ideias de aulas inusitadas no pre-
sente; e adequar-se a cenários im-
previstos do futuro. Um roteiro que 
conduz cada “passageiro-professor” 
para uma viagem dentro de si, de 
autoconhecimento, a fi m de que ex-
plore toda sua potência. Cada etapa 
contém um baralho de 25 cartas e 
itens extras que dão suporte à exe-
cução das atividades e a concepção 
de um ambiente imaginário.

AUTORIA 
Ariana Picolotto e Vitória Petry

CLIENTE
Unisinos

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Bronze 



Visi - Adaptador 
para crianças 
com baixa visão

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para ampliar a autonomia das crian-
ças com baixa visão antes da fase 
escolar, o projeto Visi realiza o que as 
grandes indústrias ainda não fazem: 
desenvolver produtos de higiene 
pessoal adaptados para crianças 
com baixa visão, promovendo a dig-
nidade humana por meio do pleno 
acesso à higiene pessoal. Trata-se 
de um conjunto de adaptadores para 
produtos de higiene feitos com Látex 
e marcados pelo Contraste e pela 
Ampliação do signifi cado das emba-
lagens. Seu impacto social é a inclu-
são de crianças com baixa visão. Ao 
auxiliar essas crianças a desenvol-
verem autonomia no dia-a-dia para 
desempenhar tarefas simples (como 
o banho), as crianças e seus pais tor-
nam-se mais preparados, de forma 
mental e emocional, para conviver 
dentro de casa e fora dela.

AUTORIA | ANO
 Luisa Urfali 

CLIENTE
PUCPR - Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná

 ESTUDANTES 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Bronze 



 Aplicativo 
Amor de Óleo: 
Aumento do 
ciclo de vida do 
óleo de cozinha 
através do User 
Experience 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O aplicativo Amor de Óleo, é uma 
plataforma que auxilia no reaprovei-
tamento e descarte correto do óleo 
de cozinha usado utilizando da Ex-
periência do Usuário e Gamifi cação 
como principais indicadores de inte-
ração e engajamento dos usuários ao 
problema evidenciado. Conectando 
pessoas a pequenos produtores e 
pequenos produtores a doadores, 
através do aplicativo também é pos-
sível encontrar pontos de coleta de 
reciclagem de óleo de cozinha espa-
lhados pela cidade, facilitando a des-
tinação correta do óleo usado. Desta 
forma, através do incentivo à econo-
mia circular e facilitação do encontro 
de pontos de coleta para descarte 
correto, o aplicativo pretende criar 
um mundo mais verde, com menos 
descarte e mais reaproveitamento.

AUTORIA 
Kelven de Souza Carvalho e Noelle 
Atkienson Ornelas

CLIENTE
Instituto Federal de Educação de 
Santa Catarina

ESTUDANTES

DESIGN DE IMPACTO POSITIVO

 Voto Popular 



ARQUITETOS 
VOLUNTÁRIOS - 
HACK FOR BRASIL 
| COVID-19 - 
TRANSFORMANDO 
A CRISE EM MAIS 
SORRISOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Focados em melhorar o bem estar e as 
condições de trabalho dos profi ssionais da 
saúde atuando na linha de frente da pande-
mia de Covid-19 os Arquitetos Voluntários 
lançaram mão de soluções de arquitetura 
disruptivas, humanizadas e inovadoras do 
ponto de vista hospitalar, para criação de 
ambientes, criativos, lúdicos, seguros e ale-
gres, que motivem os profi ssionais de saúde 
a seguir em frente. A união da arte com a 
arquitetura, uso de cor, programação visual 
característica e respeito às normas técni-
cas resulta em espaços combinados entre 
forma, função e estética. Resultados: 15 
ações em 2020, + de 20 mil profi ssionais 
da saúde impactados, + de 120 arquitetos 
envolvidos, + de 250 empresas doadores, 
+ de R$ 1 milhão arrecadados, 10 ações 
em andamento, 2 exposições de arte e 12 
ações em espera.

AUTORIA | ANO
 ZORZO® STRATEGY / DESIGN 

CLIENTE
Arquitetos Voluntários

 SAÚDE 

 DESIGN DE IMPACTO POSITIVO 

 Voto Popular 
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Produto

REALIZAÇÃO



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Cadeira Caré

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Uma cadeira para uso diverso de-
senvolvida a partir de um sistema 
de peças de madeira torneada en-
caixadas entre si por meio de furos 
cônicos justos, sem colagem entre 
elas. Os encaixes são mantidos no 
lugar quando o conjunto é compri-
mido por uma corda de poliéster 
(corda náutica) que é conectada à 
estrutura de madeira por meio de 
buchas de latão polido com alças 
de corda encaixadas nas pernas. A 
corda é tracionada ao ser torcida em 
um sistema de torniquete por uma 
haste de latão polido, que repousa 
encaixada no encosto. O assento da 
cadeira consiste em uma membrana 
de couro/camurça com o reforço de 
um forro de lona locomotiva que se 
encaixa na estrutura de madeira e 
tem a opção de ter ou não estofa-
mento. A montagem e desmontagem 
do produto é simples e intuitiva e não 
exige ferramentas.

AUTORIA | ANO
 leoferreiro 

CLIENTE
Produto desenvolvido para o merca-
do de design autoral. Público entre 
25 e 65 anos. Mercado nacional

 MOBILIÁRIO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Ouro 

GRAND PRIX



PetParker | 
Muito mais 
tempo juntos

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Jorges Ebel é um empreendedor 
apaixonado por cães. Uma de suas 
maiores angústias era ter que amar-
rar seu labrador Thor na frente do  
supermercado sempre que precisa-
va fazer compras. Um dia, Thor con-
seguiu se soltar e foi atrás de seu 
tutor. Foi um grande susto. Nesse 
dia, Jorges decidiu que encontraria 
uma solução para todos os tutores 
de cães que vivem em centros urba-
nos e criou a PetParker. A start-up 
oferece uma solução de “casinha” 
inteligente para cães, com sistema 
de ventilação e monitoramento por 
vídeo, acionada por leitura de QR 
Code no aplicativo. Mas era preciso 
desenvolver uma comunicação efeti-
va para o envelopamento da estação 
inteligente.

AUTORIA | ANO
 Criamia 

CLIENTE
PetParker

 EQUIPAMENTO URBANO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Prata 



 Adam Robô AI 
4.0 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Adam Robo AI 4.0 é um equipa-
mento de acuidade visual focado na 
saúde geral para atender na atenção 
primária a saúde de todos os públi-
cos. Teste de letras: para alfabeti-
zados. As letras serão randômicas 
para cada teste que se abrir, não 
se repetindo e evitando a pessoa 
de decorar as letras. Teste de fi gu-
ras: para não alfabetizados Teste de 
Perto: para pessoas a partir de 40 
anos Teste Monocular: para pessoas 
que enxergam só com o olho direito 
ou só com o olho esquerdo abrir só 
uma sequência de teste para longe e 
perto e Ishihara - cromático somente 
para o olho respectivo. Teste Binocu-
lar: para pessoas que enxergam com 
o olho direito e também com o olho 
esquerdo abrir TODAS as sequências 
de teste para longe e perto (Olho 
Direito, Olho Esquerdo, Ambos os 
Olhos) e Ishihara – cromático.

AUTORIA 
Carl Kawasaki

CLIENTE
Adam Robô

SAÚDE E BEM-ESTAR

DESIGN DE PRODUTO

 Prata 



Prosper VLT

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Prosper VLT é um veículo leve 
sobre trilhos de embarque em nível, 
versátil e desenvolvido para atender 
os mais diversos projetos de trans-
porte ferroviário de passageiros. Foi 
desenvolvido com foco em baixos 
custos de implementação ou recu-
peração de sistemas existentes e 
baixos custos de operação, aliados 
a design moderno e conforto. Pode 
ser construído por composições de 
até quatro carros de 18 metros de 
comprimento, nas versões urbanas 
com capacidade para até 760 pas-
sageiros e intercidades/turismo até 
280 passageiros. É bidirecional e 
pode ser produzido para circular em 
bitola métrica, standard ou larga.

AUTORIA | ANO
 Design Center Marcopolo 

CLIENTE
Marcopolo Rail

 TRANSPORTE 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Prata 
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BBQ Flex

DESCRIÇÃO DO PROJETO
BBQ Flex é uma churrasqueira elé-
trica indoor/ outdoor compacta, prá-
tica e segura. O funcionamento do 
produto ocorre de duas formas: por 
aquecimento elétrico ou com carvão, 
em ambos os modos a churrasqueira 
é acesa através de eletricidade, sem 
necessidade de fósforo, álcool, ou 
outro método de combustão. O BBQ 
Flex possui grill com acabamento es-
maltado e pintura non-stick (que não 
gruda), super resistente à abrasão, 
acompanha também tampa para pre-
paro de receitas smoky taste (sabor 
defumado), com controle de passa-
gem de ar, além de um grill interno 
para cozimento simultâneo de vege-
tais, entre outros.

AUTORIA | ANO
 DXID, Product Solution Through 
Design 

CLIENTE
Polishop/ Clientes ao redor do mundo

 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Ítria 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ítria, a solução para a cozinha. Uma 
linha ultra compacta com peças mul-
tifuncionais, alta qualidade e muita 
praticidade. São 4 peças: para co-
zinhar os mais diversos pratos, 
assar, servir com estilo, guardar o 
restinho de comida e ainda sobrar 
aquele espaço no armário!  Vamos 
cozinhar? Compatível com todos 
os tipos de fogão e também pode 
ir ao forno, basta remover o cabo.  
Servir? Um recipiente que vai à mesa 
mantendo por mais tempo a tempe-
ratura da comida, afi nal quem não 
gosta de uma comida quentinha e 
ter menos trabalho na hora da lim-
peza?  Sobrou comida? Com a tampa 
plástica temos um excelente pote, 
assim você tira da mesa e coloca di-
retamente na geladeira ou freezer!  
Hora de guardar? Cabo removível 
para otimizar o armazenamento. 
Versatilidade, praticidade, design e 
organização.

AUTORIA 
Design Único

CLIENTE
Tramontina Cutelaria

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DESIGN DE PRODUTO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Noori® V02 Airy

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Noori® V02 Airy —  Equipamento que 
combina os usos de Rocket Stove ( 
Fogão a lenha vertical), Churras-
queira, Forno de Pizza e Aquecedor 
Externo, em uma única peça, modu-
lar, móvel e portátil. Une a leveza e 
durabilidade do aço esmaltado com 
a resistência térmica do concreto 
refratário, presente em 06 placas 
internas formando o inovador sis-
tema Airy — basta retirar as placas 
refratárias e as labaredas são expos-
tas para uma maior contemplação do 
fogo. Um equipamento que explora 
sua multi-funcionalidade através do 
design, e com foco na otimização de 
combustíveis.

AUTORIA | ANO
 Eduardo Gayotto / Plinio Ruschi / 
Noori® 

CLIENTE
Noori®

 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Skillet CHEF Pan 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Skillet CHEF Pan é uma releitura das 
clássicas panelas de ferro fundido. 
Mesmo sendo 50% mais leve, ela 
mantém a durabilidade e estabilida-
de de temperatura das panelas de 
ferro tradicionais. Fundida a 1600 
°C, sua camada superior foi desen-
volvida com tecnologia honeycomb 
(formato de colmeia), que possibilita 
a redução de 70% na quantidade de 
óleo por proporcionar uma distribui-
ção otimizada e equilibrada, e um 
acabamento non-stick (não gruda), 
com resistência a riscos. Além disso, 
a Skillet CHEF Pan possui cabo remo-
vível com sistema de encaixe rápido 
e proteção térmica. A remoção do 
cabo permite a utilização da panela 
até mesmo dentro do forno.

AUTORIA 
DXID, Product Solution Through 
Design

CLIENTE
Polishop/ Clientes ao redor do mundo

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DESIGN DE PRODUTO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Aurora

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O produto luminária Aurora surgiu 
do briefi ng para uma luminária de 
mesa, portátil, com dimerização e 
alimentação por baterias, diante 
disso buscou-se um produto com 
design funcional e minimalista que 
se encaixe em diversos ambientes, 
facilitado pelas diversas cores que 
são lançadas junto ao produto.

AUTORIA | ANO
 Studio Luxion 

CLIENTE
Luxion Iluminação

 ILUMINAÇÃO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Prata 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 COBOGÓ 
MOLUSCA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Cobogó Molusca, é uma peça 
para divisórias de ambientes com 
personalidade, ideal para espaços 
contemporâneos em conexão com 
a natureza. Foi pensada para ade-
quar-se às possibilidades técnicas 
de produção atual da Manufatti. No 
seu sentido estético e funcional é 
bem versátil pois possui recortes 
nas suas laterais que possibilitam 
camufl ar a grade quadrangular de 
repetição. Oferece maior organici-
dade da forma, e tem encaixes entre-
-peças em qualquer rotação, dando 
soluções diferenciadas de pagina-
ção. Pode ser ideal em ambientes 
fechados ou entreabertos com aca-
bamentos esmaltado ou fosco.

AUTORIA 
ERICO GONDIM E METON ALEXAN-
DRE

CLIENTE
MANUFATTI REVESTIMENTOS

CONSTRUÇÃO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Íris

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Íris é uma coleção de produtos que 
proporcionam conforto termoacús-
tico potencializado pela biotecnolo-
gia, feito com micélio e resíduos da 
agroindústria brasileira.

AUTORIA | ANO
 Furf Design Studio 

CLIENTE
Mush

 CONSTRUÇÃO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Festival INOVA 
Klabin em Casa 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Há mais de 120 anos, a Klabin ousa 
experimentar a inovação. Nestes 
tempos desafi adores e sobre este 
pilar, convidamos todos os colabo-
radores, clientes e toda a sociedade 
a construírem este novo futuro. Em 
2021, nós da Empathy realizamos o 
Festival INOVA Klabin em Casa, com 
formato totalmente digital. Levamos 
a experiência física à plataforma, de-
senvolvendo interface de sensações 
no site, com recursos Smartsense®, 
uma experiência digital surpreen-
dente, na qual se descobre o perfi l 
de pessoa inovadora do visitante, e 
o convite à inovação com o Kit Ma-
trioska Klabin, um unboxing expe-
rience, feita 100% de materiais da 
empresa. O Festival foi um desafi o 
Tech e Touch, pois surpreendeu com 
experiências de usabilidade, trazen-
do todas as sensações do evento 
físico para o digital.

AUTORIA 
Empathy

CLIENTE
Klabin

DESIGN COLECIONÁVEL

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Selenium Elétric

DESCRIÇÃO DO PROJETO
SELENIUM ELÉTRIC é o dosador 
pneumático de sementes com acio-
namento por motores elétricos, ideal 
para agricultores que desejam atingir 
um plantio de alta precisão. A solu-
ção torna a regulagem da plantadeira 
muito mais simples e precisa, já que 
substitui correntes, eixos e cardan 
por um sistema elétrico, controla-
do totalmente através do display 
instalado na cabine do trator. Seus 
maiores diferenciais são: - Plantio 
com taxa variável (garante a preci-
são da queda de sementes) - Moni-
toramento de falhas (quando não cai 
semente onde deveria cair), duplas 
(quando cai duas sementes no 
mesmo lugar) e qualidade de espa-
çamento - ISOBUS (Terminal Virtual 
e Controlador de Tarefas) - Compen-
sação de velocidade em curva linha a 
linha - Desligamento de seção linha a 
linha - Comunicação wireless

AUTORIA | ANO
 J.ASSY 

CLIENTE
J.ASSY

 ELETRÔNICOS 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Pit Truck 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Pit Truck é o mais novo integran-
te da franquia Pit Stop, um ponto 
de venda de cerveja móvel criado 
com base em princípios de design 
de serviço que o tornaram um ne-
gócio de sucesso para o franquea-
do, e uma solução incrível para os 
clientes obterem cerveja rápida, 
gelada e barata. O Pit Truck é uma 
instalação itinerante que reúne uma 
câmara fria para manter as bebidas 
extremamente geladas e uma vitrine 
iluminada para que os consumido-
res possam ver os produtos, além da 
área de serviço que contém também 
duas torneiras de chopp.

AUTORIA 
Grupo Criativo e Score Group

CLIENTE
AMBEV

EQUIPAMENTO URBANO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 Coleção RIO 
VERMELHO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A coleção RIO VERMELHO é uma 
coleção composta por 3 diferentes 
formas de abajures, com 2 cores de 
cerâmica diferentes e mais 5 teci-
dos de cúpulas diferentes em formas 
quadradas, retangulares e até redon-
das.

AUTORIA 
Marcus Camargo

CLIENTE
Itens Collections

ILUMINAÇÃO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



Luminária 
Revoada

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A luminária revoada surgiu como uma 
solução para agregar valor à um dis-
positivo de iluminação técnica que 
precisava se destacar no mercado. 
O projeto parte de um tubo com sis-
tema de Led embutido que recebe 
discos de metal cortado e torcido, 
que forma o desenho de asas e um 
movimento de voo, o que dá senti-
do ao nome Revoada, especialmen-
te quando as luminárias estão em 
conjunto. A simplicidade do seu de-
senho e o mínimo uso de materiais, 
permite produção rápida e de baixo 
custo, tornando o produto acessível 
e sustentável, tendo em vista que 
toda a luminária pode ser facilmen-
te reciclada.

AUTORIA | ANO
 Choque design 

CLIENTE
WSG

 ILUMINAÇÃO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



 mobi 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Mobi é uma luminária portátil com 
tecnologia led e bateria interna re-
carregável via usb. Permite o dire-
cionamento da luz através do reba-
tedor orientável e o controle de sua 
intensidade por meio do dimmer de 
toque, possibilitando uma iluminação 
indireta e confortável. Possui estru-
tura em alumínio e opções de base 
em diferentes materiais naturais bra-
sileiros — madeira cumaru, mármore 
branco ou mármore verde.

AUTORIA 
fernando prado

CLIENTE
lumini

ILUMINAÇÃO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Balanço Folha 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com um desenho orgânico e concei-
to atual, sempre com a preocupação 
social e ambiental que as empresas 
e profi ssionais envolvidos prezam, 
o Balanço Folha é um elemento 
único que dá leveza e conforto po-
dendo ser composto em ambientes 
externos e internos.  Com estrutu-
ra em alumínio 100% reciclado e a 
trama em tricô náutico, a sensação 
de leveza e conforto dentro de um 
produto conhecido como um simples 
balanço, porém com desenho atual, 
lembrando a forma natural de uma 
folha, dão ao usuário deste produto 
a possibilidade de se conectar com 
sensações variadas, desde a nostal-
gia de um simples balanço da infân-
cia, passando pela própria conexão 
com a natureza da folha, até um mo-
mento de relaxamento e meditação 
em um ambiente interno ou externo. 
Esta é a base do conceito principal 
do Balanço Folha.

AUTORIA 
Guto Biazzetto Creative Studio

CLIENTE
Lovato Móveis

MOBILIÁRIO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Banco/sapateira 
Aracati

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O vento Aracati, como é conhecido 
no Ceará, é uma rajada forte que vem 
do mar, adentrando o sertão. É ele 
que promove as chuvas e a bonan-
ça. A sapateira Aracati também foi 
pensada para trazer os bons ventos, 
recebendo as pessoas em casa ao 
chegarem do trabalho ou ao partirem 
para a prática de atividades físicas.

AUTORIA | ANO
 Adalfan Filho 

CLIENTE
+55design

 MOBILIÁRIO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Banquetas 
Dynamo 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Banqueta Dynamo, fornece dina-
mismo e mobilidade tanto em es-
critórios corporativos, quanto em 
ambientes despojados como o home 
offi ce. A combinação perfeita entre 
sentar e fi car em pé criará um novo 
estilo de postura de trabalho. O sis-
tema  “Perch” possibilita que o usuá-
rio, ao sentar, distribua o peso entre 
as pernas e as costas, minimizando 
tensões na parte inferior da lombar, 
melhorando a postura de trabalho. 
Seu movimento e fluidez conduz 
naturalmente a pélvis para a frente, 
criando uma curva em “S” saudável à 
coluna. Sua base emborrachada per-
manece inteiramente no solo e cria 
uma experiência de assento estável. 
Oferece uma maior absorção contra 
impactos e aderência durante o uso, 
além de ter suporte para bolsas, mo-
chilas e casacos, sendo capaz de se 
adaptar a diversos usos e rotinas.

AUTORIA 
Grupo Criativo

CLIENTE
Flexform

MOBILIÁRIO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Bird

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Bird é um parassol que parte da pre-
missa de fi ltrar o sol durante todo 
o dia e manter uma suave sombra e 
funcionalidade de giro e movimento. 
Cada desafi o de criação é uma opor-
tunidade interessante de desenvol-
ver um produto. Bird quebra um pa-
radigma – é funcional e poético ao 
mesmo tempo. Moramos em um país 
com dimensão continental, com qui-
lômetros de praias e sol quase que o 
ano todo. Por que não desenvolver 
uma peça elegante e apropriada?

AUTORIA | ANO
 Jader Almeida 

CLIENTE
jaderalmeida

 MOBILIÁRIO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 CACAU 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A peça é uma poltrona grande, com 
personalidade agigantada, tem 
formas arredondadas, anatômica, 
assimétrica, tem um desenho muito 
provocativo e convidativo, tanto para 
sentar, quanto se jogar na laterais 
da peça.

AUTORIA 
Roberta Banqueri Serra

CLIENTE
PIU MOBILE ESTOFADOS

MOBILIÁRIO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Cadeira Carioca

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cadeira Carioca foi desenvolvida 
para salas de jantar, seu apoio de en-
costo (braço do cristo) serve como 
apoio de cotovelo, em conversas 
adjacentes e para pendurar bolsas 
em setores corporativos. Madeira 
Tauari  Maciça Espuma 25D MDF 
12mm,9mm (ELEMENTOS TAPEÇA-
DOS) Papelão resinado (ELEMEN-
TOS TAPEÇADOS) P=58cm A=82cm 
L=55cm Peso: 7,9 kg

AUTORIA | ANO
 Alexandre Kasper 

CLIENTE
CGS Móveis

 MOBILIÁRIO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Mancebo 
Caraiva 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O mancebo Caraiva foi criado atra-
vés de linhas leves e delicadas, com 
referencias da natureza, afi m de criar 
um móvel diferenciado, inovador e 
funcional. Oferecendo diferentes 
experiências.

AUTORIA 
Luisa Moysés

CLIENTE
Breton

MOBILIÁRIO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Mar adentro

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A mesa de jantar “Mar Adentro” foi 
desenvolvida como um móvel para 
salas espaçosas, com 8 ou mais 
cadeiras. Composta por uma base 
de aço e um tampo de madeira (ou 
pedra), o seu desenho intriga, pois, a 
depender do ângulo de observação, 
a forma da base muda por completo, 
assumindo geometrias variadas. Isso 
se dá pela composição da base de 
aço, composta por duas estruturas 
curvas, segmentadas e vazadas, cujo 
desenho se entrelaça, a depender da 
posição do observador. O resultado 
é um design cinético, que brinca com 
os sentidos e dá um caráter de es-
cultura para a mesa.

AUTORIA | ANO
 Choque 

CLIENTE
América Móveis

 MOBILIÁRIO 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 OCA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Oca é um sofá que nasceu com o 
objetivo era usar uma estrutura que 
fosse uma delgada, curva, única 
e que pudesse ser a estrutura do 
sofá, para receber assento e encos-
tos macios e fl exíveis, tinha que ser 
baixa, despretensiosa, muito con-
fortável, como um abrigo, além de 
funcional, para isto recebeu bande-
ja em pedra exótica nacional e bolsa 
em couro para controles, telefone, 
óculos entre outros objetos.

AUTORIA 
Roberta Banqueri Serra

CLIENTE
PIU MOBILE ESTOFADOS

MOBILIÁRIO

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 Cadeira 
Oscarina 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com inspiração e linhas modernistas, 
a cadeira Oscarina traduz o perfi l de 
um móvel brasileiro dos anos 50, 
quando a qualidade construtiva e o 
material eram o mais importante em 
uma peça. Recebeu o nome em ho-
menagem à Oscar Niemeyer.

AUTORIA 
Linda Martins

CLIENTE
Quadrifoglio Movelaria

MOBILIÁRIO

DESIGN DE PRODUTO



CityFit

DESCRIÇÃO DO PROJETO
City Fit é um sistema de academias 
ao ar livre, que conjuga aparelhos de 
cardio, força e movimento.Um siste-
ma de promoção de saúde e bem-es-
tar através da prática de atividades 
esportivas para todos.

AUTORIA | ANO
 Guto Indio da Costa 

CLIENTE
Indio da Costa Design

 SAÚDE E BEM-ESTAR 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



 Ergo Spa 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ergo Spa é especialista em soluções 
de cuidados para pele com perfor-
mance profi ssional, mas de uso pes-
soal. A inspiração é oferecer a expe-
riência certa para despertar a beleza 
própria de cada pessoa, promovendo 
a autoestima todos os dias! Ergo Spa 
relaxa, nutre a pele e desperta todo 
seu potencial de saúde. Proporcio-
nando limpeza rápida, estímulo me-
cânico para absorção de ativos e 
promoção da elasticidade da base 
muscular da pele, evitando a perda 
de colágeno. Assim o design do pro-
duto buscou comunicar todos estes 
benefícios por meio de sua forma, 
materiais e acabamentos. Além de 
ser ergonomicamente concebido 
para tornar a rotina de cuidados com 
a pele uma experiência agradável e 
relaxante, também integrando-se 
perfeitamente nos ambientes de uso 
e facilitando sua portabilidade.

AUTORIA 
ARBO design

CLIENTE
i-ware

SAÚDE E BEM-ESTAR

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



uDesk

DESCRIÇÃO DO PROJETO
uDesk é um aparelho elíptico com-
pacto home fi tness com foco nos 
membros inferiores. Através do 
motor elétrico, conta com dois 
modos: automático e com carga. O 
modo automático funciona como um 
exercício passivo e ajuda na circula-
ção das pernas. Conta com 5 progra-
mas pré-defi nidos, 7 níveis de velo-
cidade e opção de rotação invertida, 
para frente ou para trás. Já o modo 
com carga possui 7 níveis de peso e 
tem perfi l de exercício ativo.

AUTORIA | ANO
 DXID, Product Solution Through 
Design 

CLIENTE
Polishop/ Clientes ao redor do mundo

 SAÚDE E BEM-ESTAR 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Fiat Pulse

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O novo PULSE traduz o espírito da 
Fiat com perfeição: mezzo brasileira 
e meio italiana, pop, encantador e 
espontâneo em todos os detalhes.

AUTORIA | ANO
 Design Stellantis SA 

CLIENTE
Stellantis SA

 TRANSPORTE 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Paradiso 1800 
DD - Geração 8 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Novo Paradiso 1800 Double Decker, 
ônibus Rodoviário Marcopolo Gera-
ção 8, produto para atender um seg-
mento premium no portfólio. Projeto 
pensado para proporcionar uma nova 
experiencia tanto para passageiro 
como para o motorista. Tudo isso ali-
nhado com o Design externo limpo 
e moderno onde buscamos linhas 
marcantes para fácil identifi cação 
do produto nas vias onde trafega, 
como por exemplo o avanço do vidro 
lateral na região da porta compon-
do uma “mancha gráfi ca” inédita. A 
“assinatura” do DRL integrado com 
luz de posição e pisca junto ao farol, 
também se destaca como item mar-
cante nesta nova geração, alinhado 
com o DNA dos produtos Marcopolo.

AUTORIA 
Design Center Marcopolo

CLIENTE
Marcopolo SA

TRANSPORTE

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



 Bule térmico 
Luna 1L 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Bule térmico Luna, com capacida-
de de 1L, conserva a temperatura 
de líquidos quentes e frio por 12 e 
24h através de ampola de vidro, com 
isolamento por vácuo. A alça possui 
desenho suave que integram dois 
pontos de contato entre o dedo po-
legar na curva horizontal e demais 
dedos na curva vertical. O bico é 
suavemente integrado ao corpo, sem 
ondulações, garantindo um fl uxo de 
líquido suave e constante.  A rolha é 
composta de uma capa larga de pega 
suave e confortável. A conexão entre 
capa e rolha é hermética, permitin-
do a higienização do conjunto sem 
entrada de líquidos. O grande dife-
rencial é a confi guração de infusor 
de chá bipartido, conectado à rolha 
através de travas laterais, removível 
para facilitar a inserção do chá em 
folhas ou sachês e permitir a higie-
nização após o uso.

AUTORIA 
Termolar SA

CLIENTE
Termolar SA

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



Coifa Square Isla 
40 Silent Black 
Steel

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A coifa Square Isla 40 Silent Black 
Steel segue uma tendência que já 
é realidade em países de primeiro 
mundo, e chega no mercado brasilei-
ro como uma interpretação moderna 
do clássico aço inox, com um toque 
elegante de cor sem perder a textura 
original do material. Levando a cor 
preta no nome e no seu acabamento, 
a coifa também conta com lâmpadas 
de led, exclusivo revestimento acús-
tico antichamas que reduz a percep-
ção do ruído e atende as normas de 
vazão (IEC 61591) e de redução de 
ruído (IEC 60704). A retenção de 
gordura e absorção de odores fi ca 
por conta de dois fi ltros, um metáli-
co lavável com acabamento externo 
em inox, e outro de carvão ativado 
Ambifresh Square 2, capaz de remo-
ver odores fortes como alho, cebola, 
peixe e outros, quando a coifa for 
instalada no modo depurador.

AUTORIA | ANO
 Tramontina Teec S.A. 

CLIENTE
Tramontina Teec S.A.

 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



 Dispenser de 
Detergente e 
Porta Esponja 
Trium 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
- Produto com design minimalista; 
- Simples, prático e funcional; - Acio-
namento intuitivo; - Possui repouso 
para esponja; - Composto por parte 
inferior translúcida, possibilitando 
visualização do nível de detergente;

AUTORIA 
Martiplast

CLIENTE
Martiplast

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 



Hip Bento Box

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto consiste no desenho de um 
recipiente para armazenar refeições 
- conhecido no Brasil como lanchei-
ra ou marmita e em muitos países 
como Bento Box - que alia estética, 
funcionalidade e sustentabilidade 
para facilitar os rituais diários de ali-
mentação. A Bento Box da HIP with 
Purpose traz uma nova perspectiva 
para pessoas com um estilo de vida 
dinâmico e preocupadas com o meio 
ambiente e com a qualidade dos ali-
mentos que consomem fora de casa. 
Com visual moderno, é produzida em 
OBP (ocean bound plastic), um mate-
rial reciclado que é coletado antes de 
impactar os oceanos, tornando-se 
uma alternativa para reduzir o uso 
de embalagens plásticas da indústria 
alimentícia, incentivando o consumo 
mais consciente dos recursos natu-
rais e o cuidado com a saúde.

AUTORIA | ANO
 Valkiria Inteligência Criativa 

CLIENTE
Hip with Purpose

 UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 

 DESIGN DE PRODUTO 

 Bronze 



 Organizador 
Clear Fresh com 
Cesto 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
- Produto com design minimalis-
ta; - Material fl exível e resistente; 
- Alta transparência; - Tampa com 
ventilação ajustável; - Formato que 
possibilita um maior aproveitamen-
to do espaço interno da geladeira; 
- Modular e empilhável; - BPP Free; 
- Cesto interno Multiuso (lavagem e 
drenagem);

AUTORIA 
Martiplast

CLIENTE
Martiplast

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DESIGN DE PRODUTO

 Bronze 





Design de
Serviço

REALIZAÇÃO



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Labi em Casa 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Labi Exames é um laboratório de 
análises clínicas que oferece mais do 
que exames e vacinas de qualidade. 
Sua proposta é oferecer exames e 
vacinas sem complicação, por meio 
de uma experiência sem barreiras 
fi nanceiras ou de atendimento. Seu 
objetivo é que todos possam viver 
mais e melhor, tendo mais informa-
ção e controle sobre sua saúde. Em 
2020 o laboratório aproveitou a 
oportunidade criada pela pandemia 
para lançar o serviço Labi em Casa, 
que leva todos os serviços da em-
presa para o conforto e comodidade 
da casa do cliente. Entre os desafi os 
encontrados ao longo do projeto es-
tavam a logística, comunicação, trei-
namento e alinhamento entre áreas 
técnicas e áreas de negócio dentro 
da companhia. O resultado é um ser-
viço inovador que valoriza o cliente 
e o colaborador interno da empresa.

AUTORIA 
Labi + Grupo Criativo

CLIENTE
Labi

MELHORIA

DESIGN DE SERVIÇO

 Prata 

<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Relacionamento 
das Galáxias 
- Algoritmo 
Preditor para 
assertividade de 
negócios

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Fomos chamados para atuar em uma 
das principais dores do Sicredi Serra-
na: a sua estratégia de segmentação 
de clientes defasada. Ou seja, preci-
saríamos elaborar uma nova aborda-
gem para defi nir uma segmentação. 
Propusemos que isso fosse baseado 
em um conhecimento profundo de 
comportamento, jornada de compra, 
momento profi ssional, estrutura fa-
miliar, sonhos e todas as variáveis 
possíveis que contribuem para uma 
decodifi cação social. Nossa missão 
foi reunir dados que entregassem 
uma inteligência sobre cada perfi l 
de associado. A partir de pesquisas 
robustas de comportamento e data 
science, desenvolvemos uma seg-
mentação por Personas. De forma 
interativa com centenas de asso-
ciados, entendemos suas histórias 
de vida, suas expectativas futuras, e 
como isso infl uencia na relação com 
a cooperativa.

AUTORIA | ANO
 Estúdio Nômade, Data Pocket 

CLIENTE
Sicredi Serrana

 PESQUISA DE USUÁRIOS 

 DESIGN DE SERVIÇO 

 Bronze 



Map.in - Mapa 
de Inovação

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Map.in – Mapa de inovação é uma 
ferramenta criativa que auxilia no 
mapeamento de uma ideia, fazendo 
com que designers, gestores de ino-
vação, professores e planejadores 
percebam a amplitude de aplicação e 
possibilidades existentes no projeto 
que será desenvolvido. A ferramen-
ta auxilia equipes no processo de 
convergência para solução criativa 
e inovadora, seja para um novo pro-
duto, serviço, processo ou negócio. 
Amplia as lentes e percepções sobre 
o projeto, cenário e cultura presente, 
facilitando o mapeamento, planeja-
mento e prototipação de soluções 
inovadoras. Map.in é composta por: - 
54 Cartas de Elementos de Ativação; 
- 36 Cartas de Categorias da Inova-
ção; - 6 Canvas de Processo para 
utilização das cartas; - 1 Manual - 
Guia para um uso criativo.

AUTORIA | ANO
 Metoludi 

CLIENTE
Metoludi

 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 
TÉCNICAS PARA O DESIGN DE SERVIÇO 

 DESIGN DE SERVIÇO 

 Voto Popular 





Design
Digital

REALIZAÇÃO



 3Refs 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
3Refs é uma série de conteúdos em 
vídeo, criado para o perfi l do Cria-
cura no Instagram. Nascida com o 
intuito de proporcionar a audiência, 
a ampliação de uma rede de profi s-
sionais, inspiração e principalmente 
descoberta de trabalhos brasileiros 
de áreas como o design, fotografi a, 
ilustração, artes plásticas e comuni-
cação. A motivação para a criação do 
projeto foi construir mais uma ponte 
que possibilitasse a abertura de um 
novo espaço para a valorização de 
trabalhos brasileiros dentro da atua-
ção do perfi l, em um momento onde 
essa pauta se faz tão necessária. 
Cada vídeo conta com um convidado 
que se apresenta e conta sua his-
tória, e depois cita três referências 
brasileiras que infl uenciam o seu re-
pertório pessoal para a construção 
de seus trabalhos.

AUTORIA 
Thomas Cosin

CLIENTE
Criacura

SERVIÇO DIGITAL

DESIGN DIGITAL

 Ouro 



Museu Itamar 
Assumpção

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto do Museu Itamar Assumpção 
(MU.ITA), o primeiro museu virtual de 
um artista negro brasileiro e o pri-
meiro a ser traduzido para iorubá, a 
língua-mater nigero-congolesa. Fun-
dado em 2020 pela família de Itamar 
Assumpção, trata-se do mais impor-
tante acervo de arte de um músico 
e artista da palavra do Brasil, com 
mais de 2 mil obras reunidas, incluin-
do pinturas, músicas, objetos, teses 
acadêmicas sobre sua obra, fotogra-
fi as, textos, vídeos, fi gurinos e aces-
sórios originais, das mais diversas 
fases da vida e carreira de Itamar.

AUTORIA | ANO
 Frederico Teixeira, Juno B e Lucas 
Candido 

CLIENTE
Museu Itamar Assumpção

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Ouro 



 Glauco 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Glauco é um aplicativo que conecta 
médicos e pacientes com glaucoma 
para facilitar o acompanhamen-
to e tratamento da doença.  Com 
o Glauco, o médico possui maior 
transparência sobre o tratamento e 
acesso a dados sobre a saúde ocular 
de seus pacientes com glaucoma. 
Já os pacientes, possuem controle 
sobre a própria aderência ao tra-
tamento contando também com 
um assistente durante esta jorna-
da.  Com uma experiência exclusiva 
para o glaucoma, o paciente, ou o 
cuidador, tem controle sobre o uso 
dos colírios (horários, tipos de colí-
rios cadastrados, histórico de colí-
rios utilizados) com uma linguagem 
amigável e embasada na literatura. 
Tudo isso registrado no aplicativo. 
Além disso, ele tem na palma da mão 
a visualização sobre a aderência, in-
formações sobre a doença, dados de 
saúde, entre outros.

AUTORIA 
Stoika

CLIENTE
Eyecare

APLICATIVOS

DESIGN DIGITAL

 Prata 



Minha pele by 
Nivea

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Construir experiências com sig-
nifi cado é o que defi ne o sucesso 
da jornada de digitalização de uma 
marca ou empresa. Conhecer bem 
seus usuários, suas rotinas, suas 
crenças e os seus hábitos é funda-
mental para realizar a transformação 
digital. Uma marca global de peso, a 
Nivea precisava fazer essa mudan-
ça, e a Questtonó Manyone propôs 
a criação de um serviço para apoiar 
a indústria de cuidados da pele e 
conduzir a empresa a essa nova era.

AUTORIA | ANO
 Questtonó Manyone 

CLIENTE
Nivea

 APLICATIVOS 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 



 Dengo Hub 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento do Hub da marca 
Dengo, uma plataforma digital que 
concentra o brandbook da marca em 
diferentes idiomas.

AUTORIA 
REBU

CLIENTE
Dengo

DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 
(UX)

DESIGN DIGITAL

 Prata 



Floresta, a 
gamifi cação da 
Árvore Livros

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Sob o desafi o de incentivar a leitura 
e engajar estudantes, criamos uma 
experiência de leitura gamifi cada 
para a plataforma Árvore Livros. 
Com essa gamifi cação, os usuários 
têm a missão de coletar recursos e 
manter a Floresta viva por meio da 
leitura na plataforma. Quanto mais 
os estudantes leem, mais pontos e 
recursos conquistam para salvar o 
habitat do nosso mascote Otto, plan-
tando novas árvores e cuidando de 
cada uma delas.    Essa foi a forma 
que encontramos de garantir o de-
senvolvimento da leitura, a frequên-
cia de uso da plataforma e o aumento 
do protagonismo do usuário de forma 
divertida e com uma narrativa encan-
tadora. Damos mais detalhes sobre 
a gamifi cação na Árvore Livros aqui:  
https://www.arvore.com.br/livros/
fl oresta

AUTORIA | ANO
 Árvore 

CLIENTE
Árvore

 DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 
(UX) 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 



 Labi Vacinas 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2020, a healthtech Labi deci-
diu encarar o desafi o de ampliar o 
acesso à imunização de qualidade 
no Brasil, país onde a taxa de aban-
dono de vacinas cresceu 47,6% 
(DATASUS) nos últimos cinco anos. 
Além dos problemas logísticos e da 
desinformação, a pandemia do novo 
Coronavírus também contribuiu 
para que metade das crianças bra-
sileiras não tenham recebido todas 
as vacinas que deveriam em 2020 
(DATASUS). A necessidade de dis-
tanciamento social e a falta de digi-
talização do setor eram os principais 
obstáculos a serem cruzados nesse 
contexto. Apostamos em tecnologia 
e design para oferecer um jeito des-
complicado de manter a vacinação 
em dia, pois acreditamos que a ino-
vação é a melhor forma de abordar 
e solucionar questões complexas, 
especialmente às ligadas à cultura 
da prevenção de doenças.

AUTORIA 
Labi

CLIENTE
Labi

DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 
(UX)

DESIGN DIGITAL

 Prata 



Where

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em meio à pandemia, focamos na ino-
vação para acelerar os negócios de 
uma startup que pensa o futuro do 
trabalho: Where é a ferramenta de 
gestão para o escritório do futuro, 
só que hoje. A startup nasceu como 
uma spinoff, a partir das expertises 
de design e tecnologia da Questtonó 
e da Bolha. Com o objetivo de otimi-
zar a gestão de espaços de trabalho 
fl exíveis, o serviço benefi cia grandes 
e pequenas empresas que buscam 
se adequar ao contexto do home 
offi ce e do distanciamento social 
nos escritórios.

AUTORIA | ANO
 Questtonó Manyone 

CLIENTE
Questtonó Manyone

 DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 
(UX) 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 



 Acessibilidade 
Wise Hands 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Acessibilidade Wise Hands é uma so-
lução de gerenciamento e rede social 
interna para grandes empresas. Tra-
ta-se de uma plataforma mobile para 
smartphones que visa a digitaliza-
ção de toda a comunicação, incluin-
do não só colaboradores genéricos, 
mas também colaboradores com 
defi ciência auditiva.   O projeto de 
design constituiu-se no desenho das 
interfaces e melhorias de experiên-
cia do usuário. Sendo assim, foi reali-
zado em uma equipe multidisciplinar 
dentro da Wise Hands, uma empresa 
que promove acessibilidade através 
de projetos de tecnologia, fornecen-
do também traduções em língua de 
sinais para toda e qualquer empresa.  
A solução deveria possibilitar  a tra-
dução de qualquer conteúdo postado 
na plataforma, conectando os servi-
ços da Wise Hands.

AUTORIA 
Gustavo Miranda

CLIENTE
Wise Hands

DESIGN DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 
(UX)

DESIGN DIGITAL

Popular 
 Prata e Voto 



CIDADE 
CITY CITÉ | 
VIDEOPOEMA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nova versão videográfi ca do poema 
“Cidade City CIté”, de Augusto de 
Campos: O poema de Augusto de 
Campos foi publicado originalmente 
em 1963, ganha uma nova versão 
videográfi ca para ocupar o acervo do 
reinaugurado Museu da Língua Por-
tuguesa, em São Paulo. Com roteiro 
de José Miguel Wisnick e Direção de 
Arte e Animações feitas por nós, in-
tegra a plataforma de exposição per-
manente “Rua da Língua”; concebida 
por Carlos Nader, Wisnick, Leandro 
Lima e Isa Grinspum. Consiste em um 
mural audiovisual de 99,71 metros 
exibindo trabalhos produzidos por 
artistas com Arnaldo Antunes, Guto 
Lacaz, GG (Susto), Ricardo Aleixo e 
outros

AUTORIA | ANO
 Bijari 

CLIENTE
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

 INSTALAÇÕES DIGITAIS 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 



 Estímulos 
Emocionais 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A obra Estímulos Emocionais convida 
seis pessoas à emergirem juntas em 
uma experiência interativa audiovi-
sual na qual dados de cada partici-
pante são coletados em tempo real 
através de sensores conectados aos 
seus corpos, e devolvidos ao grupo 
como respostas gráfi cas e sonoras 
na superfície da mesa, formadas com 
base nos batimentos, pulsações e 
emoções de cada um que compõe 
esse circuito-humano. Trata-se de 
uma instalação imersiva interati-
va que convida os visitantes a se 
conectarem consigo e com outras 
pessoas para refl etirem sobre a qua-
lidade das nossas conexões, trocas 
e afetos com as pessoas e a cidade 
que habitamos. A instalação busca 
impactar o público sobre os efeitos 
que as emoções têm em nosso corpo 
e em nosso cérebro, o único e grande 
ser coletivo e social que somos.

AUTORIA 
Estudio Guto Requena

CLIENTE
Sesc Sorocaba

INSTALAÇÕES DIGITAIS

DESIGN DIGITAL

 Prata 



Exposição 
Virtual 360º 
dos Destaques 
da 13ª. Bienal 
Brasileira de 
Design Gráfi co - 
ADG Brasil

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Website da Exposição Virtual 360º 
dos projetos que foram escolhi-
dos como Destaque na 13ª. Bienal 
Brasileira de Design Gráfi co - ADG 
Brasil. Disponível em: Disponível em: 
https://13.bienaladg.org.br/#exposi-
cao-virtual  *Obs: A exposição ocor-
reu em dezembro de 2019, porém a 
completude de todo projeto de ex-
posição física e virtual, deu-se em 
2020.

AUTORIA | ANO
 ADG Brasil (Airton Jordani, Dan-
dara Almeida, Haro Schulenburg e 
Rachel Lima) 

CLIENTE
Associação dos Designers Gráfi cos 
- ADG Brasil

 INSTALAÇÕES DIGITAIS 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Plataforma Nav

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Cuidar da saúde sempre foi um uni-
verso fragmentado e com o olhar 
focado na doença. O acompanha-
mento médico é a consequência da 
descoberta de um quadro clínico, 
e é apenas por esse motivo que as 
visitas ao consultório se tornam 
regulares. Diante desse cenário, o 
ecossistema Dasa percebe a im-
portância de mudar a maneira de 
enxergar a saúde. A lente deixa de 
focar a doença. Agora o foco são 
as pessoas, e como oferecer ser-
viços de saúde integrados para 
elas. É nesse momento que nasce 
Nav, a plataforma de saúde inte-
gral do ecossistema Dasa. Nav veio 
para empoderar e dar autonomia às 
pessoas. Olhando o ser humano 
como um todo, gerando saúde atra-
vés de serviços integrados e digitais.

AUTORIA | ANO
 Dasa 

CLIENTE
Dasa

 SERVIÇO DIGITAL 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 100 anos de 
Clarice Lispector 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação da identidade visual e de-
senvolvimento do Website bilíngue 
sobre a obra de Clarice Lispector, 
lançado no dia do seu centenário, em 
10 de dezembro de 2021: https://
claricelispector.ims.com.br

AUTORIA 
ESTUDIO CRU

CLIENTE
Instituto Moreira Salles

WEBSITE

DESIGN DIGITAL

 Prata 

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

30 anos ADG 
Brasil

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para comemorar os 30 anos da ADG 
Brasil, a Diretoria 2018-2020 ofere-
ceu a trinta nomes do Design Brasi-
leiro a oportunidade de se manifes-
tar livre, artística e ideologicamente, 
sobre cartazes de grande dimensão, 
e articular suas opiniões sobre o que 
seria o design no futuro. A seleção 
de nomes abrange desde designers 
que participaram da fundação da As-
sociação até jovens estúdios cujos 
integrantes nunca viram distinção 
entre virtual e real, e, quiçá nascidos 
depois de 1989, para quem a ADG 
Brasil e a Bienal sempre existiram.  
Mais do que trabalhos simplesmente 
autorais, são manifestações multifa-
cetadas que refl etem uma diversida-
de de estilos, referências, bagagens, 
angústias e ideais que convivem no 
cenário do Design Brasileiro em 
2019.

AUTORIA | ANO
 Bruno Biano, Dandara Almeida, 
Eduardo França e Programatório 

CLIENTE
Associação dos Designers Gráfi cos 
- ADG Brasil

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Elástica 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Elástica é um site sobre comporta-
mento, política, cultura, pautas iden-
titárias e outros assuntos que acre-
ditamos que não recebem a devida 
cobertura na mídia. O projeto vive, 
hoje, sua segunda fase, que estreou 
em junho de 2020 com visual total-
mente repaginado.  A Elástica tem 
como identidade uma grande valori-
zação ao design. Além da relevância 
editorial e jornalística das pautas, a 
arte é totalmente pensada para que 
a informação fi que atrativa. Nenhum 
conteúdo fi gura na Elástica sem a 
devida atenção da arte.

AUTORIA 
Elástica

CLIENTE
Editora Abril

WEBSITE

DESIGN DIGITAL

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Marcos Urbanos 
- Acervo Digital 
de Monumentos 
de Belo 
Horizonte

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Marcos Urbanos - www.marcosur-
banos.com.br - é um catálogo digital 
para o conhecimento de elementos 
escultóricos da cidade de Belo Hori-
zonte. Através do seu celular, tablet 
ou computador, você pode visualizar 
esculturas em 3D, conhecer infor-
mações a seu respeito, realizar fi l-
tragens e buscas específi cas e até 
mesmo imprimir qualquer uma das 
peças exibidas. O site é gratuito e 
explora a vanguarda das tecnolo-
gias digitais para digitalização 3D e 
sua exibição online sendo um marco 
exemplar enquanto recurso para a 
fruição do patrimônio cultural. O 
projeto foi desenvolvido através da 
Lei de incentivo à Cultura de Belo 
Horizonte.

AUTORIA | ANO
 Equipe B Arquitetura Design e Mul-
timídia LTDA 

CLIENTE
Patrocínio: MGS Serviços Política de 
Fomento à Cultura Belo Horizonte Lei 
nº11.010 / 2016

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Mulheres em 
Tempos de 
Pandemia | 
Laboratório 
Think Olga de 
exercícios de 
futuro 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Think Olga é uma ONG que visa 
educar e instrumentalizar pessoas 
que se identifi cam como agentes de 
mudança na vida das mulheres, e o 
Laboratório Mulheres em Tempos de 
Pandemia - Lab ThinkOlga é uma das 
ações realizadas por essa organiza-
ção de forma aberta e replicável, um 
espaço digital para investigação e 
comunicação sobre as crises desen-
cadeadas ou agravadas pela COVID-
19 na vida das mulheres, bem como 
o mapeamento de possíveis ideias 
de soluções em inovação social para 
reduzir tais impactos. O desafi o ini-
cial era criar um site informativo e 
prático para comunicar esse assunto 
tão importante, de forma objetiva e 
madura, transformando o estereóti-
po de apenas vítimas para mulheres 
agentes de mudança que buscam por 
seus direitos.

AUTORIA 
Raincake

CLIENTE
Think Olga

WEBSITE

DESIGN DIGITAL

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Website da 13ª. 
Bienal Brasileira 
de Design 
Gráfi co - ADG 
Brasil

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Website da 13ª. Bienal Brasileira de 
Design Gráfi co - ADG Brasil, incluín-
do Trabalhos Selecionados, Desta-
ques e Exposição Virtual. Disponível 
em: https://13.bienaladg.org.br/

AUTORIA | ANO
 ADG Brasil (Airton Jordani, Dan-
dara Almeida, Haro Schulenburg e 
Rachel Lima) 

CLIENTE
Associação dos Designers Gráfi cos 
- ADG Brasil

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Prata 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Website 
Quilombolas 
contra Racistas 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O site “Quilombolas Contra racistas”, 
que entrou no ar no dia da Consciên-
cia Negra – 20 de novembro de 2020 
–, reúne notícias, denúncias, depoi-
mentos e informações relevantes à 
temática das lutas antirracista e a 
favor dos direitos humanos. O pro-
jeto toma como dever a denúncia de 
discursos racistas de políticos a fi m 
de torná-los públicos, intensifi car a 
atenção sobre eles e politizar a po-
pulação, mobilizando-a para tomar 
atitude diante deste problema.     O 
briefi ng propunha o desenvolvimento 
de uma plataforma que possibilitasse 
a divulgação e a documentação das 
informações, bem como a conversão 
de assinaturas para um abaixo-as-
sinado.

AUTORIA 
Amí Comunicação & Design

CLIENTE
Coordenação Nacional de Articula-
ção das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (CONAQ) e Terra de Dir

WEBSITE

DESIGN DIGITAL

 Prata 

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>



 Next Joy 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Um produto que ofereça educação 
fi nanceira para menores de 17 anos 
através de um aplicativo de banco.

AUTORIA 
Banco Next

CLIENTE
The Walt Disney Company Brasil

SERVIÇO DIGITAL

DESIGN DIGITAL

 Bronze 



Fala by Cloe Site

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Que a pandemia acelerou o processo 
de transformação digital de quase 
todos os setores não é novidade, 
mas quando falamos em educação 
básica ainda existe um longo ca-
minho e diversas barreiras a serem 
vencidas pelas escolas.  Por isso, 
criamos uma plataforma digital ex-
clusiva para a transmissão do “Fala”, 
maior festival de aprendizagem e ino-
vação já feito no Brasil, promovido 
pela Cloe, startup protagonista da 
transformação da educação no país.  
A plataforma foi pensada para inte-
grar mundo físico e digital e cons-
truir um ambiente de troca em que 
a construção do conhecimento crí-
tico e as discussões sobre o futuro 
da aprendizagem fossem feitas de 
forma ativa.  Mais do que um festival 
de aprendizagem, o site do evento é 
um convite ao diálogo.

AUTORIA | ANO
 Keenwork Branding e Estratégia 

CLIENTE
Cloe - Plataforma de Aprendizagem

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Bronze 



 Foxbear 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Foxbear é um Studio in the house da 
Wildlife, o estúdio tem como grande 
objetivo recrutar os maiores talentos 
da produção de games mobile. A Wil-
dlife é um dos unicórnios brasileiros 
avaliada em mais de 3 Bilhões.

AUTORIA 
Engine.ag

CLIENTE
Wildlife Studios

WEBSITE

DESIGN DIGITAL

 Bronze 



GI-TOC Website 
Redesign

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Redesign do site institucional da 
Global Initiative Against Transnatio-
nal Organized Crime (GI), uma orga-
nização da sociedade civil, com sede 
em Genebra, Suíça, com um secre-
tariado globalmente disperso e um 
conselho consultivo de alto nível. Os 
membros de sua rede incluem proe-
minentes agentes da lei, governança 
e desenvolvimento que se dedicam 
a buscar estratégias e respostas 
novas e inovadoras ao crime orga-
nizado.  Com 6 anos de existência 
e um crescimento exponencial, seu 
site estava completamente defasado 
tanto em termos de design quanto 
de tecnologia. Com o aumento da 
rede de especialistas, novas inicia-
tivas, a criação de observatórios 
regionais do crime organizado, e inú-
meras publicações e eventos, o site 
antigo já não fazia jus ao trabalho de 
excelência que o GI executa.

AUTORIA | ANO
 Café.art.br 

CLIENTE
The Global Initiative Against Trans-
national Organized Crime (GI-TOC)

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Bronze 



 Idea!Zarvos by 
Try 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Idea!Zarvos é a incorporadora que 
vem revolucionando a arquitetura 
paulistana com projetos que trans-
formam o tecido urbano. Os edifícios, 
reconhecidos mundialmente, torna-
ram-se referência, trazendo um novo 
jeito de morar, fl exível e conectado 
com as necessidades dos morado-
res. O grande objetivo do projeto 
era estabelecer a presença digital 
da marca e criar um novo site que 
unisse as experiências de marketing 
e vendas.  O projeto valoriza a arqui-
tetura e elimina qualquer excesso, 
garantindo fl uidez através das mi-
crointerações. Uma experiência 
inspiradora de imersão completa no 
universo de cada empreendimento, 
da ideia aos últimos detalhes da 
construção.

AUTORIA 
Try Consultoria

CLIENTE
Idea!Zarvos

WEBSITE

DESIGN DIGITAL

 Bronze 



NOVO SITE RIO 
ENERGY

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Rio Energy é uma empresa bra-
sileira por excelência e de grandes 
números. Desde 2012, quando co-
meçaram suas operações no Rio de 
Janeiro, tem investido pesado em 
levar energia eólica renovável para 
diferentes partes do país em projetos 
que totalizam mais de 3,2bi de reais 
investidos.   Depois de quase 10 
anos de amadurecimento tanto da 
marca quanto de seu público, dores 
de crescimento bateram à porta do 
negócio: a marca já não performava 
bem, a comunicação efi ciente com 
novos clientes se tornou um gargalo 
para o time e a prestação de contas 
à sociedade fi cou opaca diante de 
uma presença digital que já não ofe-
recia uma experiência de qualidade 
para seus públicos de interesse.

AUTORIA | ANO
 Ana Couto 

CLIENTE
Rio Energy

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Bronze 



 Plataforma 
Renault ZOE 
E-Tech 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O novo Renault ZOE E-Tech chegou 
ao Brasil com o objetivo de apresen-
tar os veículos elétricos ao mercado 
nacional e abrir caminho para que a 
Renault seja reconhecida como a 
montadora referência no segmento.  
Entre os brasileiros, ainda existem 
muitas dúvidas e preconceitos com 
os modelos elétricos, principalmen-
te em relação a autonomia da bate-
ria e o custo de manutenção.  Para 
desmistifi car essas ideias, desen-
volvemos uma plataforma digital, 
que prova na prática os benefícios 
Renault ZOE E-Tech, com base em 
dados reais e informações persona-
lizáveis do dia a dia do cliente.

AUTORIA 
DMSBOX

CLIENTE
Renault do Brasil

WEBSITE

DESIGN DIGITAL

 Bronze 



Vallua

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Vallua é uma consultoria de branding 
especializada nas áreas de farma e 
tecnologia e que auxilia no cresci-
mento dos negócios dos clientes.

AUTORIA | ANO
 Engine.ag 

CLIENTE
Vallua

 WEBSITE 

 DESIGN DIGITAL 

 Bronze 





Design
Editorial

REALIZAÇÃO



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Textos Putos 
Vol.2

DESCRIÇÃO DO PROJETO
“Textos Putos Volume 2- Porque 
Gozar é tão bom?” É o livro da ar-
tista, atriz e produtora Abhyana 
que traz 128 páginas recheadas de 
contos eróticos apresentados por 
meio da conjunção da escritura com 
a fotografi a. É a reunião de textos 
narrados em primeira pessoa que 
descrevem as experiências sexuais 
da autora e imagens protagonizadas 
por ela. Para apresentar esse livro, 
foram desenvolvidos os projetos 
editorial e gráfi co, além de 25 ilus-
trações inéditas que dão suporte aos 
textos.

AUTORIA | ANO
 Colletivo Design 

CLIENTE
Abhiyana

 AUTOPUBLICAÇÕES OU EDIÇÕES 
LIMITADAS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Ouro 

GRAND PRIX



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Malungo nº2 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Malungo é um jornal impresso distri-
buído gratuitamente em Belo Hori-
zonte, com o objetivo de estimular a 
refl exão sobre a presença do design 
gráfi co no combate ao preconceito 
racial negro. Em 2020, fi nalmente 
foi lançada a tão aguardada segunda 
edição do jornal.

AUTORIA 
Matheus de Souza Viana

CLIENTE
A Onça Preta

JORNAIS

DESIGN EDITORIAL

 Ouro 

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>



 Seu Emmanuel 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Manuca Almeida construiu sua 
obra levando “a palavra em primei-
ro plano”. Ao longo de 40 anos de 
carreira sua poesia foi registra-
da em diversas obras literárias e 
na música, onde foi premiado no 
Grammy Latino 2001 como melhor 
música Brasileira. “Seu Emmanuel, 
quando o amor venceu a dor”, é o 
13ª livro de Manuca que foi escrito a 
próprio punho em formato de “diário 
poético” e contou com organização 
e fi nalização por sua companheira 
de mais de 3 décadas, Lu Almeida. 
O livro retrata o olhar de um poeta 
que acredita e vive sob a ótica que a 
“esperança é a última que dorme” e 
foi a última obra escrita por Manuca, 
que faleceu em novembro de 2017 
deixando boa parte da obra pronta 
para ser lançada.

AUTORIA 
Bruno Biano e Dandara Almeida

CLIENTE
Lu Almeida

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Ouro 



A Pirâmide do 
Piques

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Livro sobre a história de São Paulo

AUTORIA | ANO
 Casa Rex 

CLIENTE
Edições Sesc

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Jonas: A história 
bíblica ilustrada

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O conteúdo deste trabalho é o livro 
de Jonas, história integrante do 
Antigo Testamento. Além de apre-
sentar o texto, o livro busca cons-
cientizar os leitores (religiosos ou 
não) acerca da mensagem e ensi-
namentos do conteúdo. Para tanto, 
desenvolveu-se um projeto gráfi co 
que explora o conceito de transfor-
mação por meio da tipografi a, da 
colagem, do formato e da risografi a 
para a construção de uma narrativa 
visual que potencializa o conteúdo 
do texto e foge dos padrões gráfi -
cos do segmento.  Formato fecha-
do: 12,5 x 17 cm Nº de Páginas: 48 
páginas Papéis: Capa em Markatto 
Edition 200g/m2 e miolo em Pólen 
Bold 90g/m2. Técnica de impressão: 
Risografi a Tiragem: 100 exemplares

AUTORIA | ANO
 Universidade FUMEC 

CLIENTE
Autopublicação

 AUTOPUBLICAÇÕES OU EDIÇÕES 
LIMITADAS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Zine Manifesto 
Nordeste é Uma 
Ficção 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Zine Manifesto Nordeste é uma 
fi cção é uma publicação que surgiu 
de um lugar muito pulsante, experi-
mental e pessoal. Para ilustrar e em-
basar o manifesto foi escolhido um 
trecho do livro “Os Sertões”, de Eu-
clides da Cunha, da parte “o homem”, 
onde ele descreve e caracteriza o 
sertanejo nordestino de forma gro-
tesca, pesada e superfi cial. O zine é 
uma expressão do errôneo retrato 
sofrido pelo homem (e mulher) nor-
destino(a) desde os primeiros anos 
do nosso país. O título foi dado em 
homenagem à canção escrita por 
Belchior, “Conheço meu lugar”  a 
qual fala que esse nordeste menos-
prezado, subjugado e extremamente 
caricato, na verdade não existe, esse 
nordeste é uma fi cção.

AUTORIA 
Lorena Araújo

CLIENTE
Lorena Araújo

AUTOPUBLICAÇÕES OU EDIÇÕES 
LIMITADAS

DESIGN EDITORIAL

 Prata 



 Clássicos 
Internacionais 
— O Retrato de 
Dorian Gray 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Capa para livro de coleção.

AUTORIA 
Casa Rex

CLIENTE
Panda Books

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Prata 



Espelho partido

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto gráfi co de capa e miolo e 
ilustração do livro, luva, marcador, 
capa da revista e um álbum de fotos 
do kit da TAG para o livro Espelho 
partido de Mercè Rodoreda. O livro 
acompanha a saga de uma família 
da elite de Barcelona desde meados 
do século 19 até pouco depois de 
terminada a Guerra Civil Espanhola 
(1936-1939). Tudo gira em torno de 
uma moça simples que, após desilu-
são amorosa, se casa com um triste 
milionário atormentado pelo suicídio 
de uma amada no passado e se torna 
a matriarca de uma linhagem marca-
da pela tragédia.

AUTORIA | ANO
 Rafael Nobre 

CLIENTE
Planeta / TAG livros

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Prata 



 Sul da Fronteira, 
Oeste do Sol 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O livro Sul da Fronteira, Oeste do sol, 
de Haruki Murakami, foi enviado em 
julho de 2020 para os associados da 
TAG Curadoria, um clube de assina-
tura de livros. A trama acompanha 
a história de Hajime, jovem nascido 
no Japão pós-guerra que leva uma 
vida ordinária como revisor de livros 
didáticos, e Shimamoto, sua ex-na-
morada dos tempos de escola. Além 
do livro, a edição da TAG acompanha 
uma luva, um marcador de páginas 
e uma revista literária sobre a obra 
do mês.

AUTORIA 
TAG – Experiências Literárias (Bruno 
Miguell Mesquita, Paula Hentges) e 
Sabrina Gevaerd

CLIENTE
TAG – Experiências Literárias | Edi-
tora Alfaguara

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Prata 



VKHUTEMAS 
desenho de uma 
revolução

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto gráfi co do livro “Vkhute-
mas” teve o desafi o de apresentar 
a vanguarda soviética de 100 anos 
atrás sem recair em mimetismos. 
Trata-se do primeiro livro em portu-
guês sobre a importante escola do 
período pós revolução Bolchevique 
(1920-1930). A linguagem desen-
volvida na época pelos artistas, 
revolucionários e professores, foi a 
base de grande parte das produções 
gráfi cas do século XX. Foi um desafi o 
trazer essa bagagem histórica as-
sumindo toda sua complexidade, ao 
mesmo tempo que com inventividade 
e provocação.

AUTORIA | ANO
 Maria Cau Levy e Julio Mariutti 

CLIENTE
Editora Kinoruss

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Prata 



 CAPA EXAME — 
ONDE INVESTIR 
2021 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Capa para a tradicional edição da 
revista EXAME sobre os melhores 
investimentos do ano. Essa capa é 
publicada há cerca de 15 anos pela 
revista EXAME — maior publicação na 
área de economia e negócios do país 
. A chamada se repete e o desafi o de 
criar e inovar também. Este ano, pela 
primeira vez, a publicação parte do 
novo projeto gráfi co, adequando-se 
a uma nova linguagem criativa.

AUTORIA 
EXAME

CLIENTE
EXAME

REVISTAS

DESIGN EDITORIAL

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Legítima Defesa 
- Uma revista de 
Teatro Negro 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto gráfi co e diagramação da 
terceira edição da revista Legíti-
ma Defesa - Uma revista de Teatro 
Negro, após um hiato de cinco anos. 
A revista é uma publicação da Cia Os 
Crespos, na qual critérios estéticos 
e políticos do Teatro Negro são dis-
cutidos, possibilitando a inscrição e 
historicização dos processos artís-
ticos  para futuras pesquisas, atra-
vés de material impresso e também 
virtual.

AUTORIA 
Muvilab

CLIENTE
Cia Os Crespos

AUTOPUBLICAÇÕES OU EDIÇÕES 
LIMITADAS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Zine Poemeus 
Poeminhas

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Um zine é uma autopublicação pro-
duzida por artistas independentes 
e entusiastas de uma determinada 
cultura, com o objetivo de expandir 
a criatividade, apresentar seu traba-
lho as pessoas e, sobretudo, dizer o 
que é preciso dizer através de várias 
formas de expressão. O zine Poe-
meus poeminhas consiste em um 
projeto concreto de publicação de 
poesia. O zine surge como uma for-
matação de conteúdo com mídia im-
pressa de baixo custo, que visa além 
de divulgar a arte por meio da poesia 
marginal, incentivando os poetas que 
deixam de publicar seus trabalhos 
nas grandes editoras a fazer publica-
ções independentes, apresentando 
que a arte pode se tornar acessível 
e barato.

AUTORIA | ANO
 Vinicius Lira 

CLIENTE
Autoral

 AUTOPUBLICAÇÕES OU EDIÇÕES 
LIMITADAS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Zine-manifesto - 
1903 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O zine 1903, com o trecho fi nal de 
“BB King” de Baco Exu do Blues, 
tenta trazer a expressividade do 
texto - e a personalidade do próprio 
Blues, por processos manuais e algu-
mas experimentações com texturas 
feitas à mão. O trecho é um convite 
a entender que pretos são autores, 
poetas, pintores, músicos e que 
somos diversos em nossas particu-
laridades. Qualquer tentativa de es-
tereotipar o povo preto é, no mínimo, 
falta de Blues.

AUTORIA 
Lorena Costa

CLIENTE
CC Espaço / 5 Exercícios Simples

AUTOPUBLICAÇÕES OU EDIÇÕES 
LIMITADAS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Caderno 
especial — 
Seminários 
Folha/Cultura na 
Pandemia

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Capa para caderno especial que 
discutia o cenário cultural brasileiro 
durante a pandemia.

AUTORIA | ANO
 Casa Rex 

CLIENTE
Folha de S.Paulo

 JORNAIS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



Amilcar de 
Castro - Poemas

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Coletânea com 216 páginas conten-
do mais de 50 poemas escritos entre 
1975 e 2001, o livro “Amilcar de 
Castro - Poemas” dialoga, na forma, 
com as esculturas e, no conteúdo, 
apresenta ao público, pela primeira 
vez, poemas pertencentes ao ar-
quivo pessoal deixado pelo autor. A 
edição tem uma embalagem que se 
assemelha às formas geométricas 
das obras do artista, tornando-a 
mais que um livro: um “livro-objeto”.

AUTORIA | ANO
 Lúcia Nemer e Martuse Fornaciari 

CLIENTE
Instituto Amilcar de Castro 

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Box George 
Orwell 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Re-design dos livros clássicos de 
George Orwell A revolução dos 
Bichos, 1984 e Um pouco de ar por 
favor!. O design das capas utilizou a 
linguagem de colagens com fotogra-
fi as para interpretar visualmente o 
conteúdo dos livros. Cada livro trás 
uma cor predominante. O projeto 
de miolo é o mesmo para os 3 livros 
de forma que pôde ser adaptado as 
características estruturais de cada 
texto.

AUTORIA 
Rafael Nobre

CLIENTE
Nova fronteira

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



Capas Coleção 
Machado de 
Assis

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Martin Claret é conhecida por sua 
extensa coleção de clássicos da lite-
ratura.  No início dos anos 2000 era 
possível encontrar, em edições de 
bolso, com preço acessíveis, inúme-
ros títulos que fi zeram parte da for-
mação de muitos leitores brasileiros. 
Machado de Assis estava entre eles. 
A pedido do cliente, foram repensa-
dos e executados os títulos “Dom 
Casmurro”, “Memórias Póstumas 
de Brás Cubas”, “Quincas Borba” e 
“Helena”.

AUTORIA | ANO
 Luyse Costa 

CLIENTE
Martin Claret

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Escafandrista 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ao longo de quase dez anos, o escri-
tor Louraidan Larsen produziu uma 
coletânea de histórias fi ccionaliza-
das a partir de diálogos com pessoas 
desconhecidas e de conversas ouvi-
das em ruas e espaços públicos das 
cidades. Em 2019 o autor decidiu 
publicar o compilado de contos. O 
projeto editorial deveria expressar 
o profundo mergulho do escritor nas 
narrativas urbanas, construindo uma 
cartografi a de vozes plurais. O livro 
contaria ainda  com ilustrações do 
artista argentino Fernando Poletti e 
um prefácio em formato de tirinha 
assinado pela cartunista Laerte Cou-
tinho.

AUTORIA 
Filipe Lampejo

CLIENTE
Louraidan Larsen

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



King/Black Dogs

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Luva + Capas para novelas gráfi cas 
“King” e “Black Dogs”, de Ho Che 
Anderson

AUTORIA | ANO
 Casa Rex 

CLIENTE
Editora Veneta

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Livro A aventura 
de O Método 
e Para uma 
racionalidade 
aberta 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Projeto gráfi co do livro A AVENTURA 
DE O MÉTODO E PARA UMA RACIO-
NALIDADE ABERTA do fi lósofo Edgar 
Morin para Edições Sesc-SP.  A aven-
tura do método sintetiza a trajetória 
intelectual de Edgar Morin desde sua 
juventude até sua maturidade inte-
lectual. A aventura intelectual de 
Morin, acompanhada de incertezas, 
indeterminações e novas elabora-
ções, fazem deste livro, nas palavras 
do próprio autor, “uma refl exão de 
vida e de intelectualidade”.

AUTORIA 
Daniel Brito

CLIENTE
Edições Sesc-SP

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



Meridiano de 
Sangue

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Capa para “Meridiano de Sangue”.

AUTORIA | ANO
 Casa Rex 

CLIENTE
Cia. das Letras

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Moisés negro 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O livro Moisés Negro, de Alain 
Mabanckou, foi enviado em dezem-
bro de 2020 para os associados da 
TAG Curadoria, um clube de assina-
tura de livros. Moisés negro conta a 
história do personagem Moisés e de 
sua infância sofrida em um ornafato 
da República do Congo. Apelidado 
de Pimentinha, o menino vai amadu-
recer e fl ertar com a loucura entre 
órfãos, ladrões, prostitutas e outros 
excluídos de um país chacoalhado 
por uma revolução comunista. Além 
do livro, a edição da TAG acompanha 
uma luva, um marcador de páginas e 
uma revista literária.

AUTORIA 
TAG – Experiências Literárias (Bruno 
Miguell Mesquita, Paula Hentges) e 
Gabriela Heberle

CLIENTE
TAG – Experiências Literárias | Edi-
tora Malê

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



Mulheres: 
autoconhecimento, 
lutas e 
empoderamento

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O livro “Mulheres: autoconhecimento, 
lutas e empoderamento” da autora Sofi a 
Pellegrini apresenta informações e dis-
cussões relevantes como: o feminismo e 
sua importância; a história das lutas fe-
mininas por direitos; o corpo feminino e 
seus processos biológicos; dicas sobre 
saúde e até informações que pretendem 
ajudar a identifi car relações abusivas e 
padrões de dominação sobre as mulheres. 
O projeto gráfi co funciona como um alma-
naque, onde os diversos tópicos foram or-
ganizados para que cada dupla de página 
abrangesse um tema. Para as ilustrações, 
contamos com a colaboração das ilustra-
doras Ana Matsusaki, Catarina Bessel e 
Larissa Ribeiro.

AUTORIA | ANO
 LASCA STUDIO 

CLIENTE
PELE Editorial

 LIVROS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Processo de 
criação em 
design gráfi co: 
Pandemonium 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Neste livro o autor/designer explica o 
processo criativo em design gráfi co, 
trazendo refl exões a partir da histó-
ria da arte e do design, da vivência 
de profi ssionais e de pesquisas na 
área. Em paralelo, a partir de regras 
simples, o autor/ designer realiza ex-
perimentos gráfi cos com diferentes 
materiais, expondo seus desafi os e 
demonstrando como se dá, na práti-
ca, a busca por soluções inovadoras.

AUTORIA 
Leopoldo Leal

CLIENTE
Leopoldo Leal

LIVROS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



(011).lab: 
Inovação pública 
para transformar 
o governo com 
as pessoas

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A publicação (011).lab: inovação 
pública para transformar o gover-
no com as pessoas compila em 
texto e imagem os três primeiros 
anos de história do laboratório de 
inovação em governo da prefeitura 
de São Paulo, destacando projetos 
realizados, lições aprendidas e pers-
pectivas para o futuro. O conteúdo 
foi especialmente preparado para 
fundamentar a gestão de conheci-
mento do laboratório e comunicar a 
pessoas e instituições a relevância 
do trabalho desenvolvido, necessi-
tando um projeto de design alinha-
do com estes objetivos para dar-lhe 
materialidade física e digital.

AUTORIA | ANO
 Estúdio Marujo 

CLIENTE
Secretaria Municipal de Inovação e 
Tecnologia de São Paulo

 PUBLICAÇÕES CORPORATIVAS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Natura&Co 
Relatório Anual 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A partir da evolução de linguagem de 
Natura &Co, defi nimos um conceito 
editorial e projeto gráfi co para o Re-
latório Anual 2020 da maior B-Corp 
do mundo. Já seria um ano emblemá-
tico com a chegada da Avon, mas em 
2020 o “poder do coletivo” ganhou 
novas interpretações,  desafiou a 
Natura &Co a colocar seu propósito 
à frente de tudo e olhar ainda mais 
para as pessoas. 2020 foi um ano 
transformador.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Natura&Co

PUBLICAÇÕES CORPORATIVAS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



Guia dos Bancos 
Responsáveis - 
8a edição

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Guia dos Bancos Responsáveis é 
uma publicação digital do estudo que 
avalia os nove maiores bancos bra-
sileiros em 18 temas das políticas 
socioambientais que as instituições 
possuem. O objetivo é oferecer aos 
consumidores um panorama sobre 
o que as instituições financeiras 
fazem com seu dinheiro, que tipo de 
empresas fi nanciam e se consideram 
aspectos como por exemplo, desma-
tamento, respeito aos direitos hu-
manos e relações trabalhistas. A pu-
blicação faz uso de textos e tabelas 
que expõem as avaliações e notas 
dos nove bancos e seus compara-
tivos. A publicação conta também 
com 9 infográfi cos que sintetizam 
grafi camente pontos de interesse, 
sugestões de possíveis ações a 
serem tomadas pelo consumidor e 
dados alarmantes.

AUTORIA | ANO
 FIB | Fábrica de Ideias Brasileiras 

CLIENTE
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor

 PUBLICAÇÕES DIGITAIS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Natgeo Ilustra - 
Biomas 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Que tal explorar a exuberante bio-
diversidade dos ecossistemas que 
formam a Amazônia, a Caatinga, o 
Cerrado, a Mata Atlântica, o Panta-
nal e o Pampa? Com essa premissa, 
o National Geographic Brasil nos 
convidou para participar do Natgeo 
Ilustra - Biomas que tinha como ob-
jetivo trazer informações sobre os 
biomas brasileiros com depoimentos 
e estudos de especialistas. O proje-
to conta com animações curtas de 
cada bioma e uma página online, uma 
reportagem especial pela qual fi ca-
mos responsáveis, com informações 
mais profundas, funcionando como 
um guia dos biomas brasileiros.

AUTORIA 
Grande Circular

CLIENTE
National Geographic Brasil

PUBLICAÇÕES DIGITAIS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



Natura Ekos 
Revista Digital

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Natura Ekos é uma marca de beleza, 
mas, acima de tudo, uma marca de 
causas, ativista, com muito conteú-
do - e um conteúdo complexo. Falar 
de Ekos é falar de um modelo de ne-
gócios inovador (apesar de seus 20 
anos), e tornar tudo simples e convi-
dativo é o desafi o deste projeto.   Na 
evolução da linguagem da marca, o 
coletivo ganhou mais força, seja na 
linguagem visual - com fotos de pes-
soas juntas, apostando na diversida-
de e trazendo um casting masculino 
- como na linguagem verbal, colo-
cando o discurso no plural: SOMOS 
TODOS UMA NATUREZA SÓ.  Fruto 
dessa evolução, ainda mais proprie-
tária e ativista, a Revista Digital de 
Ekos pode dar mais espaço para os 
assuntos da marca, trazendo edi-
torias que abordam seus pilares 
(biobeleza, biocomércio, bioproces-
sos) e valorizando seus persona-
gens. A revis

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Natura

 PUBLICAÇÕES DIGITAIS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 2020 nas 
páginas da 
Revista Exame 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Fundada em 1967 pela Editora Abril 
e adquirida em 2020 pelo grupo BTG 
Pactual, a Exame se reinventou du-
rante 2020 para continuar líder na 
produção de conteúdo sobre em-
preendedorismo, negócios e car-
reiras. As edições que antes eram 
marcadas por uma linguagem gráfi ca 
tradicional, traziam pouca fl exibilida-
de, além de texto muito longo, com 
pouco respiro na mancha gráfi ca. Em 
2020, com o novo projeto gráfi co e 
linha editorial foi possível explorar a 
diversidade e dinamismo de outras 
linguagens para além da fotografi a, 
com o uso de ilustrações e mais fa-
mílias tipográfi cas.  O que ajudou a 
reposicionar  a revista no mercado 
editorial e trazer novos olhares sobre 
o universo de negócios no Brasil.

AUTORIA 
Lucas Jatobá

CLIENTE
Exame

REVISTAS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



Ouriço

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Ouriço é uma nova revista de poesia 
e crítica cultural, que publica poesia 
inédita e traduzida, resenhas, en-
saios, depoimentos e imagens.

AUTORIA | ANO
 Leo Passos 

CLIENTE
Edições Macondo

 REVISTAS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 Projeto Gráfi co 
B Magazine 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento de projeto editorial 
e gráfi co para a revista B Magazine, 
da marca Bergerson Joias, voltado 
para clientes da marca.

AUTORIA 
Taste

CLIENTE
Bergerson

REVISTAS

DESIGN EDITORIAL

 Bronze 



Redesign VC S/A

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2020, a diretoria da Editora 
Abril acionou uma nova equipe de 
arte com o objetivo de redesenhar o 
projeto gráfi co da revista Você S/A. 
Vigente há mais de uma década, em-
pregava um grid engessado e poucos 
recursos para diferenciar matérias e 
seções entre si, por conta também 
de um cardápio antiquado de famílias 
tipográfi cas.  Era necessário moder-
nizar e readequar a linguagem visual 
da marca como um todo, nos meios 
impresso e online, a um novo mo-
mento do mercado. A Você S/A pas-
saria a abordar com muito mais força 
o mercado fi nanceiro e investimen-
tos, além de carreira e fi nanças pes-
soais. O resultado foi uma publica-
ção e uma marca mais competitivas 
e alinhadas com as expectativas do 
mercado, respeitando sua herança. 
Mantendo os lançamentos mensais, 
o projeto estrearia em novembro de 
2020.

AUTORIA | ANO
 VC S/A 

CLIENTE
Editora Abril

 REVISTAS 

 DESIGN EDITORIAL 

 Bronze 



 “Fácil e Simples” 
-  Catálogo de 
Stencil (Moldes 
Vazados) 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O desafi o da Acrilex era lançar no 
mercado um catálogo diferente dos 
modelos tradicionais, além de propor 
uma solução para de destacar dentro 
os concorrentes.

AUTORIA 
Capokia! Studio

CLIENTE
Acrilex

CATÁLOGOS

DESIGN EDITORIAL

 Voto Popular 





Design
Gráfico

REALIZAÇÃO



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Quer ver escuta 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2020, fomos convidados para 
criar a identidade visual do espe-
táculo Quer Ver Escuta do Grupo 
Galpão, uma das companhias mais 
importantes do cenário teatral brasi-
leiro. Com direção de Marcelo Castro 
e Vinícius de Souza, a 25ª montagem 
da companhia leva à cena a poesia 
viva do Brasil contemporâneo. As 
soluções criadas para o design grá-
fi co e comunicação envolveram uma 
profunda imersão no processo de 
pesquisa do espetáculo: um diálogo 
entre poesia e imagem. Realizamos, 
com os atores e atrizes do grupo, 
ofi cinas práticas de experimentação 
gráfi ca e ensaios fotográfi cos. A arti-
culação deste material levantado re-
sultou num extenso repertório visual 
com grande poder de comunicação 
com o público.

AUTORIA 
Filipe Lampejo e Rita Davis

CLIENTE
Grupo Galpão

CARTAZES

DESIGN GRÁFICO

 Ouro 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Nova Marca 
Canal Brasil

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Brasil. Essa mistura colossal de 
contrastes. Miscelânea de gente, 
referências, culturas e saberes sel-
vagens. Caldeirão de possibilidades 
de dimensões continentais. Sim, 
somos um canal que tem Brasil no 
nome. A celebração de muitos Brasis 
que cabem dentro de um só. A nova 
marca do Canal Brasil traz em si a 
nossa riqueza cultural e a história 
da tipografi a brasileira no cinema, 
na arte e no design. É diversidade 
em movimento.i

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Canal Brasil

 DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Ouro 

GRAND PRIX



Campana

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Os Irmãos Campana são reconheci-
dos há mais de 35 anos por traba-
lhos que desafi am as fronteiras entre 
o design e a arte, entre o familiar e 
o surpreendente. Junto ao Estúdio, 
fundaram o Instituto Campana por 
meio de programas sociais e educa-
cionais. O desafi o era criar um pro-
jeto de identidade visual que desse 
vida ao novo propósito do nome 
Campana, organizando a arquitetura 
visual estabelecida entre o Estúdio 
e o Instituto. O projeto de identida-
de nasce de duas características 
muito próprias da obra dos irmãos: 
primeiro, de seu olhar experimental, 
que não se intimida diante das regras 
do design e segue permanentemente 
desobediente; depois, da “materia-
lidade” improvável que este olhar 
possibilita em cada obra.

AUTORIA | ANO
 Pharus Bright Design 

CLIENTE
Estúdio e Instituto Campana

 DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Ouro 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

AFRIKA

DESCRIÇÃO DO PROJETO
AFRIKA é um cartaz criado para 
destacar a extensão do continente 
africano evidenciando quantitativa-
mente as suas diferentes nações.

AUTORIA | ANO
 Matheus de Souza Viana 

CLIENTE
A Onça Preta

 CARTAZES 

 DESIGN GRÁFICO 

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Danone Global 
Design marca 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Como reposicionar uma marca global 
que tem mais de 100 anos de histó-
ria e é sinônimo da categoria, tornan-
do o iogurte atraente para as novas 
gerações? Mais do que um projeto 
de redesenho de embalagens, um 
reposicionamento capaz de comu-
nicar atributos de forma estratégica 
e mover a marca e seus produtos na 
direção dos desejos contemporâ-
neos.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Danone

DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Cuia restaurante 
- Design de 
Marca

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação do conceito visual de Cuia, 
novo restaurante da prestigiada Chef 
brasileira Bel Coelho.

AUTORIA | ANO
 REBU 

CLIENTE
Cuia

 DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Prata 



Mangaba - 
Marca de 
Serviço

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criação de logotipo e linguagem 
visual do restaurante Mangaba.

AUTORIA | ANO
 REBU 

CLIENTE
Mangaba

 MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO 

 DESIGN GRÁFICO 

 Prata 



 Mobypet - marca 
de produto 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Mobypet é uma empresa de mobi-
liário para gatos que oferece design 
inteligente para donos que buscam 
diferentes formas de estimular os 
instintos do seu animal. Nosso ob-
jetivo era trazer para marca aspec-
tos de qualidade, versatilidade, pra-
ticidade e o design inteligente, tão 
característicos do produto.

AUTORIA 
iN - Consultoria de marcas

CLIENTE
Mobypet

MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO

DESIGN GRÁFICO

 Prata 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Identidade Rádio 
Madalena 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Rádio Madalena é um espaço co-
munitário de discussão de ideias, 
promoção e defesa dos interesses da 
Vila Madalena. A iniciativa surgiu da 
movimentação voluntária de pessoas 
que vivem e trabalham no bairro para 
estimular a valorização e a preser-
vação da região. Com o amadureci-
mento de sua proposta, pautas mais 
abrangentes, como cidadania, ética, 
economia, justiça social e outros, 
foram agregadas, e hoje, os temas 
abordados e sua audiência ultrapas-
sam os limites da região. Para su-
portar essa atuação e potencializar 
o fomento das atividades no bairro, 
um processo de reorganização das 
relações com apoiadores e parcei-
ros está sendo implementado, e foi 
nesse momento de aprimoramento 
que nos juntamos aos amigos de 
nosso bairro e nos propomos a criar 
o universo visual do projeto.

AUTORIA 
Megalo

CLIENTE
Rádio Madalena

DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Prata 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Uma História de 
Inspiração

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Para anunciarmos a nova embaixa-
dora do estádio do Corinthians F.C., 
participamos da produção da cam-
panha “Uma História de Coragem: 
Marta Silva”. Composta por um fi lme 
e uma série de peças gráfi cas para 
a marca Neoquímica. Nosso objeti-
vo era impactar o público amante do 
futebol com o exemplo de supera-
ção desta que é nossa grande rainha, 
estreitando laços entre a saúde, o 
respeito, a diversidade e o esporte.

AUTORIA | ANO
 Asteroide + Flavor 

CLIENTE
Hypera Pharma  / Neo Química Arena

 DESIGN PROMOCIONAL 

 DESIGN GRÁFICO 

 Prata 



Disformia

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Disformia é um projeto pessoal de 
cartazes lambe-lambe onde texto e 
imagem falam sobre homofobia, ra-
cismo e toda uma existência vista 
como anomalia. É um manifesto grá-
fi co de ode a dor, que escancara as 
agressões que uma bicha preta sofre 
diariamente.

AUTORIA | ANO
 Kevelyn Oliveira 

CLIENTE
Projeto Pessoal

 CARTAZES 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



 Pôster Topo 
CUFA 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Desenvolvimento de cartaz para 
a CUFA - Central Única das Fa-
velas com o objetivo de posicio-
nar a imagem da instituição como 
porta voz das Favelas em temas 
que tangem sua atuação, além de 
conscientizar sobre a importância 
do trabalho voluntário na missão 
de dar oportunidades diferentes de 
vida a moradores de comunidades 
carentes.

AUTORIA 
Thomas Cosin

CLIENTE
CUFA

CARTAZES

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Beats 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Depois de quase 20 anos de sucesso 
no mercado sob a marca guarda-chu-
va Skol, era hora de Beats se tornar 
uma marca independente e com uma 
personalidade proprietária, consoli-
dando sua liderança no segmento de 
bebidas alcoólicas ready-to-drink e 
se descolando do universo das cer-
vejas. Com um forte DNA de inovação 
e alta atratividade entre os consumi-
dores jovens, a marca precisava de 
uma nova identidade visual marcante 
e protagonista, que não apenas tra-
duzisse o seu novo posicionamento, 
mas sobretudo fosse capaz de alçar 
Beats ao patamar de marca icônica, 
suportando as ativações surpreen-
dentes e experiências impactantes 
que ela se propõe a oferecer aos 
consumidores.

AUTORIA 
FutureBrand São Paulo

CLIENTE
Ambev

DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Branding 
Eletromidia – 
design de marca

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Eletromídia, dos principais players 
de mídia OOH, ao adquirir a Elemídia, 
se torna uma das maiores empresas 
de mídia da América Latina. Para 
garantir que a fusão entre as duas 
marcas unisse o melhor de cada uma 
delas, era necessário um trabalho 
aprofundado de branding.   Entende-
mos que era preciso trazer à tona os 
seus diferenciais, para tornar a nova 
marca mais relevante e construir re-
lacionamento com os seus públicos.   
Para isso, trouxemos a conversa 
mais próxima ao consumidor fi nal – e 
não só anunciantes – como hábito da 
marca e, também, construímos uma 
identidade que combinasse esse mo-
mento de fusão ao fato dessa marca 
estar presente nas ruas e na jornada 
das pessoas.

AUTORIA | ANO
 Ana Couto 

CLIENTE
Eletromidia

 DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Cia. Hering 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Cia Hering, uma das maiores 
marcas nacionais, completou 140 
anos em 2020. Para marcar essa 
data, fomos convidados a criar uma 
nova marca que pudesse potenciali-
zar sua presença no mercado e abrir 
novos caminhos de atuação para os 
próximos anos. Em um contexto no 
qual as mudanças de comportamen-
to do consumidor são constantes, 
a demanda pela sustentabilidade 
cresce e o online se confunde com 
o offl ine, nosso desafi o foi conectar 
todos esses elementos e, assim, pre-
parar a Cia Hering para os próximos 
anos. Buscamos criar uma identida-
de proprietária para a marca, priori-
zando um mindset digital e um olhar 
centrado no cliente. Um dos maiores 
desafi os do projeto foi conectar esse 
olhar atual aos tantos anos de tradi-
ção e às demandas do futuro.

AUTORIA 
FutureBrand São Paulo

CLIENTE
Cia. Hering

DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Dasa Linguagem

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Com a fusão das três marcas Dasa, 
Ímpar e GSC um novo grupo nasce. 
Fomos convidados para desenvolver 
a marca e a linguagem dessa rede de 
saúde integrada, um ecossistema 
que valoriza o lado mais humano do 
cuidado e investe em tecnologia e 
inteligência de dados para transfor-
mar vidas.

AUTORIA | ANO
 Tátil 

CLIENTE
Dasa

 DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Natura Ekos 
Linguagem 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Natura Ekos, que está desde 2018 
em um processo de reposiciona-
mento, deu mais um passo e lançou 
novas fórmulas mais potentes e na-
turais em seus produtos.  Para isso, 
foi proposta uma evolução da sua 
linguagem, tornando-a ainda mais 
proprietária e ativista.   O coletivo 
ganhou mais força, seja na linguagem 
visual - com fotos de pessoas juntas, 
apostando na diversidade e trazen-
do um casting masculino - como 
na linguagem verbal, colocando o 
discurso no plural: SOMOS TODOS 
UMA NATUREZA SÓ.  Além disso, 
para valorizar as novas fórmulas e 
reforçar a potência dos produtos, 
a embalagem ganhou destaque no 
visual e foi desenvolvida uma lin-
guagem infográfi ca, para destacar 
o aspecto racional sem tirar espaço 
e importância do sensorial. Em Ekos, 
a linguagem tem um mantra: inspirar, 
informar e impactar

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Natura

DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Natura 
Linguagem de 
Marca

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Em 2020, a Natura precisava lançar 
uma nova linguagem para consoli-
dar com impacto o seu novo posi-
cionamento de marca “O mundo é 
mais bonito com você”. Uma leitura 
atual do Bem Estar Bem convidando 
o consumidor e a consultora a per-
ceberem o seu papel no processo
de transformação de si mesmo e
do mundo, a interdependência. Um
movimento que mostra o que Natura 
faz e não só o que acredita. O novo
posicionamento marca uma mudan-
ça na marca e isso pedia uma nova
linguagem. Nossa nova estética re-
fl ete uma nova relação com a sus-
tentabilidade, de forma contemporâ-
nea e impactante.  Senha para video 
Making of  do link: Natura@2020  As-
sista também um outro video que é
o resultado do nosso primeiro sprint 
conceitual de linguagem: https://
vimeo.com/589139831 Senha:
Natura@2020

AUTORIA | ANO
 Natura e time ampliado 

CLIENTE
Natura

 DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Natura&Co 
Linguagem 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Natura &Co é a maior B-Corp do 
mundo. Um grupo composto por 
quatro marcas de beleza icônicas: 
Avon, Natura, The Body Shop e 
Aesop. Assim como o poder do cole-
tivo guia e inspira as manifestações 
da empresa e orienta a sua forma 
de fazer negócios, ele também deve 
estar presente em cada detalhe da 
identidade visual.   Afi nal, essa iden-
tidade é igualmente formada por um 
coletivo: de cores, imagens, símbolos 
e formas.   A união de todos esses 
elementos cria um poderoso todo, 
que só pode expressar sua potên-
cia em toda a sua totalidade porque 
suas partes se somam, se comple-
mentam e se fortalecem.

AUTORIA 
Tátil

CLIENTE
Natura&Co

DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Rebranding 
Exame

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Exame começava a repensar qual 
seria seu papel  para o mundo e bus-
cava uma visão mais contemporânea 
sobre o que é uma revista nos dias 
de hoje.  O projeto de branding veio 
para estruturar essa visão e marcar 
o novo momento da empresa, que 
havia trocado de gestão recente-
mente.  O plano era repensar o papel 
de conteúdo e educação no momen-
to atual da história e ressignifi car o 
que é a Exame, fazendo uma refe-
rência à sua tradição mas trazendo 
o simbolismo dessa marca para o 
mundo de 2020.

AUTORIA | ANO
 Brand Gym 

CLIENTE
Exame

 DESIGN DE MARCA - GRANDES 
EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 CARADEPAU 
Marcenaria 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Identidade visual para uma nova mar-
cenaria em Belo Horizonte, criada 
para atender um nicho de designers 
cujas demandas específi cas não são 
contempladas pelas empresas tradi-
cionais do ramo.

AUTORIA 
Gabriela Abdalla

CLIENTE
Fabrício Faria

DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Das Pretas | 
Logo Redesign

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Redesign de logo desenvolvido 
para o Instituto Das Pretas, Labo-
ratório de Inovação em Tecnologia 
Social com atuação em Vitória (ES) 
promovendo o Protagonismo Preto 
Feminino e Periférico e inserção no 
mercado local e nacional.

AUTORIA | ANO
 Amanda Lobos 

CLIENTE
Instituto Das Pretas

 DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Galápagos Jogos 
– Identidade 
Visual 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Galápagos Jogos é uma editora 
e distribuidora de jogos de tabulei-
ro, cartas, miniaturas, RPG, livros 
e brinquedos que tem o propósito 
de “aproximar pessoas por meio de 
uma experiência fantástica de en-
tretenimento”, além de demonstrar 
que os jogos de tabuleiro também 
evoluíram. Essa ideia é represen-
tada tanto pelo nome Galápagos 
(arquipélago que inspirou Darwin a 
formular a teoria da evolução) quanto 
pela iguana, mascote presente no 
logo desde os primeiros momentos 
da marca e importante elemento 
mnemônico para seu público. Nosso 
desafi o foi o de redesenhar sua iden-
tidade visual de forma a manter a 
imagem positiva conquistada com 
seus clientes desde 2009 e, ao 
mesmo tempo, deixar clara a direção 
na qual a marca está alinhada para o 
futuro, tornando sua proposta aces-
sível para mais pessoas.

AUTORIA 
FIB | Fábrica de Ideias Brasileiras

CLIENTE
Galápagos Jogos

DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

M.WEITZ Logo + 
IdV

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O logotipo é composto por um ícone 
fl exível e leve que contrasta com 
uma wordmark bold e pesada. O 
ícone funciona como um monograma 
e apresenta-se como um organismo 
vivo, é composto das iniciais M e W 
que causam surpresa ao espectador 
ao decifrar seu signifi cado inicial-
mente abstrato. O M é mais orgâni-
co e fl uido enquanto o W apresenta 
arestas mais secas e precisas, que 
são características presente nas 
criações do designer. Na cor, o lo-
gotipo é preto ou branco já na paleta 
de apoio, que faz referência aos ma-
teriais utilizados, encontramos uma 
mescla de tons naturais com o laran-
ja vibrante e o peso do azul denso 
que faz referência aos metais.

AUTORIA | ANO
 STUDIO FREIHEIT 

CLIENTE
M.Weitz

 DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Yuper: Viva 
Novos Períodos 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Vivemos em uma sociedade em que o 
sexo feminino aprendeu a sentir ver-
gonha e até mesmo desrespeitar seu 
corpo. Mas isso já não pode ser rea-
lidade, ainda mais quando falamos 
em saúde feminina.  A Yuper nasce, 
então, por acreditar que as mulheres 
merecem mais. Chega com lm”mens-
truação sem tabu” como seu con-
ceito embrionário.  Transformando a 
forma que lidamos com a menstrua-
ção, a marca promove reeducação 
e liberdade de fala, além de repen-
sar hábitos e conceitos ao redor 
do período menstrual. A empresa 
comercializa produtos como copos 
e discos menstruais que coletam o 
fl uxo menstrual de forma saudável 
ao corpo.  A concepção do trabalho 
de branding se inicia na estratégia de 
posicionamento, desdobrando-se em 
pontos de contato que materializam 
verbal e visualmente o propósito da 
marca.fer

AUTORIA 
StudioBah

CLIENTE
Yuper

DESIGN DE MARCA - PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 XXXX 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Black Mantra é uma big band instru-
mental paulistana de soul funk 70s 
e composta por renomados músicos 
da cena independente da cidade.  Em 
2020 lançou seu segundo álbum 
autoral, chamado de “2020” (lê-se 
vinte-vinte), produzido pela lenda 
BNegão, que marcava uma nova 
fase da banda, mais engajada politi-
camente e com foco na cena e mo-
vimentos artísticos-independentes 
da noite.

AUTORIA 
carme

CLIENTE
Black Mantra

DESIGN PROMOCIONAL

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Bestiário do 
Bicho Comum 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Bestiário do Bicho Comum é uma 
coletânea de animais ordinários que 
estão presentes no nosso cotidiano.

AUTORIA 
Kevelyn Oliveira

CLIENTE
Projeto Pessoal

GRÁFICA APLICADA

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

O Líder em 
Movimento

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Identidade visual desenvolvida para 
o terceiro álbum de estúdio do BK’,
rapper de grande peso no cenário
nacional, entitulado “O Líder em Mo-
vimento”.

AUTORIA | ANO
 Lucas Rodrigues 

CLIENTE
BK’

 GRÁFICA APLICADA 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 Arroio 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Arroio é um curta-metragem experi-
mental produzido de forma indepen-
dente. Fui convidado para desenvol-
ver toda linguagem visual utilizada 
na divulgação do projeto, partindo 
de sua personalidade indie e expe-
rimental.

AUTORIA 
Diego Silva

CLIENTE
Isabela Stresser

MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

MAUC 60 anos

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nos 60 anos do Museu de Arte da 
Universidade Federal do Ceará, o 
selo comemorativo parte do con-
ceito “Nossa arte é presente”, re-
fl etindo sobre passado, presente e 
futuro. Com um desenho inspirado 
diretamente nas formas do logotipo 
do museu, a marca celebra o MAUC 
como a Joia da Universidade e marca 
sua presença no cenário da arte cea-
rense.

AUTORIA | ANO
 UFC Informa 

CLIENTE
Museu de Arte da UFC

 MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO 

 DESIGN GRÁFICO 

 Bronze 



<<projeto>>

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricao>>

AUTORIA | ANO
 <<autoria>> 

CLIENTE
<<cliente>>

 <<SUBCATEGORIA>> 

 <<CATEGORIA>> 

 <<colocacao>> 

 The Fable Fund 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Criado pela marca de cosméticos 
Fable & Mane, The Fable Fund é um 
serviço para arrecadar donativos 
com o intuito de preservar a vida de 
grandes felinos, em especial tigres e 
guepardos. Com raízes indianas, os 
fundadores da marca se preocupam 
em elaborar não apenas produtos, 
mas retribuir ao universo o que ele 
nos permite viver. A empresa Fable 
& Mane tem sede em Londres e faz 
parte de grandes lojas como Sephora 
e Boots, estando presente em diver-
sos países.

AUTORIA 
LASCA STUDIO

CLIENTE
Fable & Mane

MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO

DESIGN GRÁFICO

 Bronze 



 <<projetodir>> 

DESCRIÇÃO DO PROJETO
<<descricaodir>>

AUTORIA 
<<autordir>>

CLIENTE
<<clientedir>>

<<SUBDIR>>

<<CATEGORIADIR>>

 <<colocdir>> 

Bar Astor 20 
anos

DESCRIÇÃO DO PROJETO
Nascido no bairro da  Vila Madalena, 
conhecido pelo seu clima boêmio e 
cocktais precisos, o Bar Astor com-
pletou 20 anos e para comemorar 
lançou um pequeno lote do GIN 
ASTOR,  desenvolvido pela Virga 
em parceria com bartender Fabio La 
Pietra.   Para marcar o lançamento a 
Elefante Project foi convidada para 
pensar em um cartaz que transmitis-
se a essência do bar e seu novo Gin.

AUTORIA | ANO
 Elefante Project 

CLIENTE
Cia Tradicional de Comercio

 CARTAZES 

 DESIGN GRÁFICO 

 Voto Popular 
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REALIZAÇÃO


