










AlllCare Benefícios  | SãoPaulo SP | 2015
Nome e imagem corporativa para  administradora 
de benefícios em planos de saúde . O ícone 
baseado nas iniciais transmite conceitos de 
proteção e modernidade.. O logotipo permite dupla 
leitura: AllCare e uma segunda mais sutil 

Dix Saúde | Rio de Janeiro RJ | 1996 e 2006
Nome e imagem corporativa. Em 1996 
desenvolvemos o nome e a identidade visual para 
plano de saúde popular. O nome Dix foi o escolhido. 
A identidade visual um selo contendo a palavra na 
diagonal com uma sutil sugestão de cruz hospitalar. 
O crescimento orgânico e por aquisições desta 
marca foi extraordinário.  Em 2006 desenvolvemos 
uma nova identidade mais dinâmica e elegante para 
o reposicionamento da marca.

One Health | São Paulo SP | 2009
Concepção do nome e Branding . O conceito 
síntese do nome e imagem deste plano de saúde 
concebido para atender ao segmento premium 
era que fosse simples e elegante sem qualquer 
ilação a símbolos de status. A referência gráfica ao 

Amil | São Paulo SP | desde 1986 
Imagem corporativa. A marca Amil tem evoluído 
por redesign para adequação ao mercado. Em 
nossa primeira intervenção, de 1986, o redesign do 
logotipo original e introdução do padrão gráfico 
“big A” para flexibilizar manifestações visuais. 
Em 1999, a intervenção denominada Mundo Amil 
teve vida breve. Em 2001, aprovamos o conceito: 
“Amil tem a medicina em seu DNA”. Esta proposta 
era uma volta às verdadeiras origens e objetivos da 
corporação. O grafismo do DNA foi associado ao 
mesmo logotipo, então em uso. Em 2008, 
desenvolvemos e aprovamos a atual identidade: 
com uma tipografia mais leve, dinâmica e elegante.
A Und tem acompanhado o crescimento 
exponencial da Amil até se tornar a maior empresa 
de assistência médica do Brasil com milhões de 
clientes e expressiva rede de atendimento médico, 
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Amil Resgate Saúde | São Paulo SP | desde 1992
Imagem corporativa e identificação de frota: aviões, 
helicóptero e ambulâncias. Assinatura especial da 
identidade Amil e o laranja foi adotado porque é a 
cor internacional da para serviços de resgate.  
Aeromil é o nome oficial da divisão de transporte 
aeromédico.

Saúde



Medial Saúde | SãoPaulo SP  | 2010
Imagem corporativa. Em 2010 Amil adquiriu o 
controle acionário da sua então concorrente Medial 
Saúde. Desenvolvemos uma nova identidade visual 
que guarda alguma relação gráfica pela simples 
sugestão de DNA característico da marca Amil.

Next e Blue  | São Paulo SP | 2004 e 2008
Imagens corporativas de marcas próprias de Planos 
de Saúde: Em 2004 recebemos da Amil a solicitação 
de desenvolver a identidade de um novo plano de 
saúde Next que deveria ter alguma relação gráfica 
com a marca mãe Amil. Em 2008 Amil incorpora a 
concorrente  Blue Life  e criada uma nova 
identidade agora como produto Amil.

Hospital 9 de Julho | São Paulo SP | 2009
Redesign da identidade, imagem corporativa e 
sinalização. Projetos de redesign de identidade, 
usualmente, são mais difíceis e complexos do que a 
criação de uma nova marca porque os parâmetros 
gráficos já estão estabelecidos.

Hospital Samaritano | Rio de Janeiro RJ | 2012
Identidade visual e sinalização. Este tradicional 
hospital em Botafogo é reconhecido como sendo 
atualmente o melhor do Rio de Janeiro. O ícone  
transmite uma imagem de exclusividade e qualidade 
para distinguir das imagens de outros hospitais com 
este mesmo nome em outros locais.
Projeto aprovado, mas não implantado.

Hospital Lusíadas | Lisboa e Porto: Portugal | 2013
Branding de rede de hospitais e clinicas. O ícone faz 
referência a vela das caravelas de Vasco da Gama e 
a inicial. O conceito sintese é Hospitalidade numa 
dupla alusão ao provimento de saúde e um 
diferencial em relação ao atendimento impessoal 
dos demais hospitais portugueses.

Américas Medical City | Rio de Janeiro RJ | 2010
Imagem corporativa e sinalização de um  grande 
complexo médico hospitalar em Jacarepaguá, Rio 
nas proximidades do mar. Na identidade visual a 
cruz hospitalar é mostrada sutilmente na transversa 
esquerda da inicial.
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Saúde

Hospital Vitória | São Paulo SP | 2009
Imagem corporativa e sinalizacão. O objetivo 
expresso do Hospital Vitória é ser uma inovadora 
referência de qualidade médica e atendimento na 
Zona Leste de São Paulo. Estabelecemos como 
premissa desta identidade que fosse inovadora no 
segmento, transmitindo conceitos de paz e 
harmonia, essenciais à saúde. O ícone traz a 
imagem da pomba da paz a partir da inicial “V”

Hospital de Clínicas de Niterói | Niterói RJ | 2011
Imagem corporativa. Niterói é conhecida pelas 
referências à arquitetura de Oscar Niemeyer, 
principalmente, o seu icônico Museu de Arte 
Contemporânea. Na concepção desta identidade, 
a cruz hospitalar é composta pelo perfil deste 
Museu, e tem ainda como referência os azulejos 
de Athos Bulcão.

Hospital TotalCor | SãoPaulo SP | 2009
Imagem corporativa e sinalização. O nome original 
deste hospital foi substituido por TotalCor 
definindo sua nova especialização. A identidade 
visual tem como icone uma delicada cruz 
composta por elipses sugerindo corações. 

Hospital Paulistano | São Paulo SP | 2009
Imagem corporativa e sinalização. Esta 
identidade visual foi concebida como marca 
única para uma futura rede hospitalar. Este 
conceito foi depois alterado para marcas 
próprias para cada hospital.  O monograma do 
ícone é um grafismo orgânico sugerindo 

Hospital Alvorada | São Paulo SP | 2010
Redesign da identidade, imagem corporativa e 
sinalização. No redesign do ícone Alvorada 
mantivemos o que era diferencial: círculo verde, a 
inicial “A” e a cruz..

Hospital Sírio Libanês | SãoPaulo SP | 1997
Na concepção desta identidade preservamos e 
valorizamos a marca original, a enfermeira, porque 
tradição é um importante asset na imagem de 
hospitais. Criação de logotipo Hospital Sírio Libanes, 
com características gráficas distintas e sólidas, que 
tambem tem um comportamento de marca. A 
associação destes elementos forma um conjunto 
uniforme e coerente, sem redundância.



Saúde

Hospital Metropolitano | São Paulo SP | 2008
O nome extenso demandou a concepção do ícone 
composto pelas iniciais. A imagem resultante é 
sólida, confiável transmitindo segurança.

Hospital da Luz | São Paulo SP | 2009
Imagem corporativa e sinalização. Na identidade 
deste hospital, que teve seu nome original (Vila 
Mariana) substituído, adotamos como ícone a 
imagem estelar e seu halo formando a cruz 
hospitalar.   

Hospitalys | Rio de Janeiro RJ | 2011
Nome e imagem corporativa. O objetivo definido na 
concepção deste nome foi o criar um neologismo 
que pudesse ser replicado em outros locais para 
este hospital especializado em ortopedia e 
reabilitação. 
A identidade visual faz referência a sua localização 
unidade as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas 

Hospital Mário Lioni | Duque de Caxias RJ | 2009
Maternidade São José | Duque de Caxias RJ | 2009
Imagem corporativa e sinalização. Estes dois 
hospitais integram o mesmo e mais importante 
complexo médico hospitalar privado da Baixada 
Fluminense. A solução adotada foi a criação de um 
único ícone com a cruz hospitalar explícita, 
adequada aos repertórios locais, e personalização 
pela cor e assinaturas.

Hospital Padre Miguel | Rio de Janeiro RJ | 2009
A nome original era Hospital São Miguel. A 
identidade visual faz referência às asas do arcanjo. 
O nome foi alterado para Padre Miguel que 
tambem é o nome do bairro onde está situado.

Sérgio Franco | Rio de Janeiro RJ | 2002 e 2009
Imagem corporativa do tradicional laboratório de 
análises clínicas Sérgio Franco. Em 2002, 
desenvolvemos a primeira identidade visual, tendo 
como ícone as iniciais numa visão de microscópio. 
Em 2009, novas tecnologias de diagnóstica 
desenvolvemos a atual identidade, mantendo as 
iniciais SF no ícone e inserção da data de fundação.



Hospital Caieiras | Caieiras SP | 2011
Imagem corporativa  e sinalização. A paisagem da 
cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, é dominada 
pelas extensas plantação de eucaliptos. Na 
identidade visual compusemos a cruz hospitalar 
com folhas desta árvore evidenciando integração a 

Hospital São Lucas | Rio de Janeiro RJ | 2009
Identidade visual. O ícone é a inicial substantiva do 
nome num grafismo delicado e harmônico em suas 
concordâncias.

OdontoPrev | São Paulo SP | 2002
Branding. Aprovamos o posicionamento da marca 
de  especialista em tratamentos odontológicos o 
que foi inovador no segmento à época. O ícone 
com a inicial torna óbvio o objeto da atividade.

Hospital Ipiranga | São Paulo SP | 2009
Redesign da identidade visual conservando suas 
principais carcterísticas porem incrementando a 
legibilidade  e facilidade nas aplicações

Casa de Saúde Santa Lucia| Rio de Janeiro RJ | 2009
Identidade visual e sinalização. O icone com a inicial 
tem um grafismo orgânico e volume.

Hospital ABC | SantoAndre SP | 2009
A identidade deste pequeno hospital ba região do 
ABCD optamos pela criação de um monograma 
que evidenciasse sua integração com a 
comunidade. O signo cruz que  identifica hospitais 
é discreta e simples.

Saúde



CDPI | Rio de Janeiro RJ | 2005
Imagem corporativa. CDPI é a sigla de Centro de 
Diagnóstico Por Imagem. Altamente cocneituada 
pela qualidade e precisão dos diagnósticos no Rio 
de JaneiroJ.  O ícone que compõe a identidade 
visual associa a inicial “C” a precisão dos 

Foccus Diagnótica | São Paulo SP | 2006
Imagem corporativa e sinalização. Foccus era um 
pequeno laboratório de análises clínicas. Uma 
nova direção corporativa investiu na melhoria dos 
equipamentos, capacitação funcional e ampliação 
da rede de atendimento. O ícone que compõem a 
identidade visual está associado a alta tecnologia 
e futuro

ProEcho Diagnósticos | Rio de Janeiro RJ | 2009
Identidade visual e sinalização. O próprio nome 
deixa explícita a atividade, exames por ultrassom. O 
ícone da identidade visual mostra a propagação de 
ondas sonoras.

Clínica Schmillevitch | São Paulo SP | 1995
Identidade visual. Esta identidade foi inovadora 
para a época da sua concepção, quando 
computadores introduziram novos recursos 
gráficos. O ícone faz alusão ao também inovador 
diagnóstico por imagens e um sutil grafismo da 

Saúde

Laboratório Fleury | São Paulo | 1987
A identidade visual Fleury foi um redesign 
elaborado quando ocorreu a emissão e impressão 
computadorizada de exames. 
Marca de alto recall pela simplicidade do grafismo 
do tubo de ensaio compondo a inicial.

MD1 Diagnóstica | Rio de Janeiro RJ | 2007
Nome e identidade visual foram originalmente 
concebidos para uma nova marca de medicina 
diagnóstica que não foi implantada porque 
assumiu como holding de várias marcas do 



Monte Klinikum Hospital | Fortaleza  CE | 2014
Redesign da identidade visual e identificação de 
ambulância

Hospital Vivalle | São José dos Campos SP | 2006
Nome e imagem corporativa. A premissa da criação 
deste nome foi o objetivo da direção deste hospital 
de ser uma referência médica na região do Vale do 
Paraíba. Suas excelentes instalações e a localização 
numa região arborizada fundamentaram a 
identidade visual: a inicial orgânica composta por 2 

Dra Helena Campiglia | SãoPaulo SP | 20077
Identidade visual de consultorio especializado em  
medicina chinesa. O nome é sublinhado por 
agulhas de acupuntura.

Saúde

IOL | Lisboa Portugal | 1997
O Instituto Odontológico de Lisboa foi a primeira 
empresa de atendimento odontológico em 
Portugal. Naquela mesma época existia um 
contecioso diplomático envolvendo as atividades 
de dentistas brasileiros naquele país. A 
identidade visual, a inicial grafada num austero 
tipo serifado, procurava trazer credibilidade e 
respeitabilidade a então inovadora marca

Alencar Birman | São Paulo SP | 2011
Identidade visual para clínica demartológica. 
Associado ao nome um grafismo que reproduz as 
camadas que compõem a pele.

C Digest | São Paulo SP | 2009
Nome e Identidade Visual de clinica de cirurgia 
digestiva. O grafismo da letra C sugere incisão.



Petrobras | Rio de Janeiro RJ | 2000

Branding: nome, posicionamento de marca, 
imagem corporativa nacional e internacional, 
sinalização e arquitetura de postos de serviços. 
Projeto aprovado e legalmente registrado, mas não 
implantado

A ousada proposta de mudança de nome estava 
solidamente fundamentada em pesquisas, análises 
e formulação de cenários para a situação da 
imagem interna e externa da corporação que em 
seu planejamento estratégico se definia como uma 
empresa de energia não necessariamente fóssil.

A idéia central era provocar um choque de 
mercado promovendo a efetiva unificação da 
companhia pela marca e equacionar a cisão até 
hoje existente entre a companhia de petrólieo e a 
distribuidora. que  detem e administra a rede de  
postos de serviços.

Submetemos à decisão corporativa e ao 
representante legal do principal acionista 3 
alternativas para tomada de decisão quanto ao 
nome: mudar, não mudar e mudar apenas no 
exterior, principalmente na América do Sul, onde 
há resistência à presença da corporação que é 
percebida como representante oficial do Brasil. 

A decisão do representante do maior acionista foi 
pela aprovação da mudança de nome. A mudança 
de nome estava prevista para ocorrer em dois 
tempos: 

Num primeiro momento PetroBrax e quando a 
matriz energética fosse significativamente 
ampliada para combustíveis não-fósseis seria 
possível alterar o noome corporativo para Brax. A 
rede de postos no Brasil continuaria mantendo o 
prefixo BR associada ao ícone pelo seu alto recall. 

A decisão de precipitar a apresentação ao público, 
aconteceu a nossa revelia, sem um adequado 
planejamento para preparar a mudança. As 
complexas questões políticas foram as principais 
causas da sua rejeição. Mas os seus fundamentos 
se confirmaram ao longo do tempo como por 
exemplo: a expropriação da Petrobras Bolivia e a 
expressiva perda de valor de mercado da 
companhia.

Energia

O conceito síntese era “Energia e Vida” que já  estava 
registrado pela Petrobras.  Partimos da premissa de 
conceber  um ícone quadrado para minimizar os 
custos de substituição dos identificadores da rde de 
postos.  
Mantivemos as cores institucionais e introduzimos  
um grafismo orgânico sugerindo uma chama branca 
conotando ‘energia limpa”.
No logotipo evidenciamos a composição do 
acrônimo enfatizando o componente nacional.



Ultragaz | SãoPaulo SP | 2001
Branding Ultragaz. O conceito síntese desta 
imagem corporativa é “Ultragaz contém energia”. O 
grafismo de uma chama na cor característica da 
produzida pelo gás natural inscrito na inicial torna 
esta identidade exclusiva e simples. O projeto 
aprovado e legalmente registrado, mas não 

Gtax | São Paulo SP | 2001
Nome, imagem corporativa: sinalização e 
arquitetura para rede de postos de serviços 
especializada em gás natural. O nome foi concebido 
tendo como foco os principais consumidores de 
GNV, os motoristas e frotas de táxi em São Paulo.

Ecol | São Paulo SP | 1994
Nome e imagem corporativa composta por marca, 
frota, sinalização e arquitetura para rede de postos 
de combustíveis exclusivamente de etanol. O 
grafismo do ícone associa a inicial ao desenho 
orgânico das curvas características das plantações 
de cana. Projeto aprovado e legalmente registrado, 
mas não implantado.

Eg3 | Buenos Aires Argentina | 2000
Redesign de marca e imagem corporativa, 
sinalização e arquitetura. Esta marca e algumas 
centenas de postos foi adquirida pela Petrobras 
Argentina. Projeto aprovado, mas não implantado.

Rush | SãoPaulo SP | 1995
Nome e imagem corporativa composta por marca, 
frota, sinalização e arquitetura para rede de postos 
de combustíveis. O nome associa com rapidez e 
intensidade. O grafismo dinâmico  do ícone sugere 
foco e velocidade.

Postos Hudson | São Paulo SP | 1986, 1996 e 1998
Imagem corporativa, sinalização e arquitetura de 
rede de postos de combustíveis. Este projeto teve 
três gerações de identidade gráfica.  A concepção 
visual original (1986) a inicial estava associada a 
estrada. A segunda (1996) em zonas cromáticas. O 
conceito gráfico da última implementado em 1998 
com inovadora arquitetura nos postos adotado o 
retrô design para identidade com o “H” alado 
sugerindo velocidade.
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SMA | Quirinópolis GO | 2012
Imagem corporativa. SMA é a inicial dos acionistas 
São Martinho e Amyris, empresa americana de 
biotecnologia. A identidade associa o nome a um 
ícone orgânico translúcido representando o 
objetivo corporativo de pesquisa genética em 
biocombustíveis.

SãoMartinho Logística | Pradópolis SP | 2012
Identidade visual para empresa de logística da 
Usina São Martinho. 
A identidade é um monograma personalizado com 
a folha de cana em negativo, elemento gráfico 
característico da marca principal e  destaque por 
cromia para o “L” de logística

Usina São Martinho  | Pradópolis SP | 1986
Imagem corporativa. A tradicional Usina São 
Martinho é uma das maiores do mundo. O ícone 
são canas e folhas em negativo compondo a inicial 
“M”.  Esta identidade continua sendo utilizada, 
basicamente inalterada mais de 25 anos após sua 

Cosan | Piracicaba SP | 1988
Imagem corporativa para grupo de agroindustrias 
sucroalcooleiras. Esta identidade inovadora e 
ousada na época para o então conservador 
universo agrícola brasileiro foi aprovada e 
implantada com sucesso por mais de 20 anos. O 
ícone com a inicial evidencia crescimento, expansão 

Usina Corona | Ribeirão Preto | 1994
Imagem corporativa. O logotipo Corona é uma 
moderna iluminura que é o destaque e 
personalização da inicial associado ao grafismo de 
canas formando o significado do nome: coroa.

Usina Nova Fronteira | Quirinópolis GO | 2012
Imagem corporativa da Usina Nova Fronteira, uma 
associação Usina São Martinho e Petrobras. 
O ícone que personaliza esta identidade é um 
grafismo particular de chama e folha formando a 
inicial substantiva do nome “F”.

SMA | Quirinópolis GO | 2012
Imagem corporativa. SMA é a inicial dos acionistas 
São Martinho e Amyris, empresa americana de 
biotecnologia. A identidade associa o nome a um 
ícone orgânico translúcido representando o 
objetivo corporativo de pesquisa genética em 
biocombustíveis.

AgriBusiness



Noroeste Fertilizantes | Bebedouro SP | 1984
Identidade visual. A marca adota um grafismo 
orgânico formando a inicial evidenciando 
crescimento.

Apris| São Paulo SP | 2009
Nome e identidade visual para criatório e comércio 
de cortes selecionados de carne de cabrito. O nome 
latino Apris significa precisamente o animal. 
O elegante e sofisticado logotipo manuscrito 
objetiva conferir status ao produto cujo consumo 
ainda é baixo. 
Esta  tipografia foi adotada porque o grafismo da 
inicial lembra o perfil da cabeça do animal.

Nemus Reflorestamento | São Paulo SP | 2005
Nome e identidade visual para empresa de 
reflorestamento em Mato Grosso.  O nome latino 
Nemus significa precisamente floresta. O  ícone faz 
referência a imagem de florestas homogêneas.

Usina Dacalda | Jacarezinho PR | 1986
Imagem corporativa. O ícone orgânico mostra cana 
e folha em negativo. O código cromático em azul e 
verde evidencia o ambiente.

Mahle & Toller | Bebedouro SP | 1979
Imagem corporativa de agronegócios de cítricos. 
Este projeto foi um dos primeiros e mais complexos 
projetos de imagem corporativa da nossa, então 
recente, história. Os nomes de família Mahle e Toller 
tinham fazendas em seu nome individual, em 
conjunto e mais 2 prestadoras de serviços. 
Desenvolvemos um conjunto de logotipos 
unificados pela barra laranja.

Néctar, StarApple e Pomelle | Fraiburgo SC | 1994
Identidades visuais  para  comercialização de maçãs  
produzidas em Santa Catarina

AgriBusiness



Tecnum | SãoPaulo SP | 2000 e 2015
Redesign da identidade visual.  
A identidade original foi concebida pela Und em 
2000.
Em 2015 a identidade visual foi redesenhada 
mantendo suas características mais reconhecíveis  e 

Conx | São Paulo SP | 2009
Nome e identidade visual para incorporadora e 
construtora. O nome é simples e direto remetendo 
à atividade. A proposta de imagem é 
essencialmente tipográfica com um logotipo de 

Rezende Construtora | São Paulo SP | 1997
Identidade visual composta por logotipo 
redesenhado da identidade original e selo com a 
personalização da inicial sugerindo uma pirâmide.

Construção

BN Engenharia | São Paulo SP | 2014
Imagem corporativa da nova denominação da 
tradicional construtora Bueno Netto.  A nova 
identidade está fundamentada no conceito 
“construindo o skyline” evidenciando a  escala  de 
negócios  corporativos

BEM imobiliária | São Paulo SP | 2014
Nome e imagem corporativa da de corretora de 
imóveis associada a BN Engenharia.

2000 

2015

Enplanta Engenharia | São Paulo SP | 2009
Identidade visual para tradicional construtora. O 
logotipo é grafado em duas cores para resgatar o 
conceito original do nome, valorizando o que lhe é 
substantivo. Selo com grafismo de rigorosa 
geometria sugerindo foto aérea de edifício em seu 



InCons| São Paulo SP | 2008
Concepção do nome e identidade visual para o 
merger de 3 tradicionais incorporadoras e 
construtoras.
O nome é um acrônimo da atividade.  O ícone 

Icon Faria Lima | São Palo | 2005 
Nome e identidade visual foram originalmente 
concebidos para um edificio comercial na av Faria 
Lima em São Paulo. Mais tarde o conceito original 
desta edificação se transformou num modelo 
replicável em outras localidades.

Rainha Construtora| São Paulo SP | 2006
Redesign da identidade visual de construtora 
bastante conhecida em sua região de atuação. A 
coroa e logotipo personalizado transmitem a 
desejada imagem de tradição, qualidade e esmero 
construtivo.

Halna | São Paulo SP | 1996
Identidade visual para incorporadora. A solução 
gráfica original ainda em uso é um selo onde linhas 
sugerem o skyline. 

Parkx | São Paulo SP | 2008
Concepção do nome e identidade visual para 
empreendimentos imobiliários de centrais de 
logística. A primeira unidade está localizada nas 
imediações de Ribeirão Preto, SP.  O ícone da 
identidade visual faz referência ao processo de 
recebimento e distribuição.

Vista Engenharia | SãoPaulo SP | 2007
A premissa deste projeto era que tivesse alta 
legibilidade e o uso da cor laranja. O selo contém o 
nome e elemento gráfico que além de sugerir 
tridimensionalidade indica direção para o futuro.

Construção



Cytec | São Paulo SP | 2008
Nome e identidade visual. O nome é um acrônimo 
das iniciais das construtoras que se associaram. A 
identidade visual segue este mesmo conceito de 
somar as conhecidas identidades visuais originais. 

Consteck | São José dos Campos SP | 2008
Nome e identidade visual para empresa de 
terraplenagem. O grafismo laranja associado ao 
logotipo identifica a pá carregadeira característica 
do equipamento.

AMW | Lisboa Portugal | 1988
Identidade visual de construtora subsidiária da  
Wysling Gomes Engenharia 

Exata Construtora | São Paulo SP | 1995
Identidade visual para tradicional construtora que 
atua no mercado residencial “upscale”. A identidade 
visual faz referência a entrada de sua sede localizada 
num dos endereços mais nobres de São Paulo.

Construção

ObrasPlan| São José dos Campos SP | 2008
identidade visual para  construtora e locadora de 
equipamentos para construção civil. O ícone 
geométrico transmite precisão e faz referência a 
esta complementaridade. 

Orbx Incorporadora | São Paulo SP | 2002
O nome deriva da expressão latina “Urbi et Orbe”, para 
a cidade e o mundo. A identidade visual remete a uma 
estrutura geodésica numa sutil homenagem a 
Buckminster Fuller .

Ciagua | São Paulo | 1997
Identidade visual de concessionária de  águas e 
saneamento

EBM Construtora  | São Paulo  SP | 2001
Identidade visual de construtora  de edificios  
residenciais e comerciais



Tangram Pré-Moldados | Campinas SP | 1985
Tangram foi um dos nosso primeiros nomes criados. 
Adotado o nome do jogo chinês para empresa de 
prémoldados em concreto. A identidade visual 
geométrica composta pela inicial também remete 
ao construtivismo do jogo.

Guaimbê | São Paulo SP |  1997
Identidade visual. Guaimbê é o nome popular de 
uma planta  típica da nossa flora e adotado por 
empresa de saneamento e disposição de resíduos 
sólidos

Construção

CMarqx | São Paulo SP | 2002
Identidade visual para imobiliária. O ícone com o 
sinal de igual inscrito num oval transmite o conceito 
diferencial de mútua confiabilidade.

Método Engenharia | SãoPaulo SP | 1982
Redesign da identidade visual. Imagem corporativa.

Cittadine | São Paulo SP | 2012
Concepção do nome e identidade visual para 
modelo replicável de complexo urbanístico 
integrado por habitação, comércio, trabalho e 

Villanova Engenharia | São Paulo SP |  1997
Redesign da identidade visual

Tishman Speyer Método | SãoPaulo SP | 1995
Identidade visual da associação da construtoras.

Reserva Uno | Ribeirão Preto SP | 2015
Concepção do nome e identidade visual para 
incorporadora de imóveis de lazer.



Banco Bozano, Simonsen | Rio de Janeiro RJ | 1988
Imagem corporativa. Logotipo desenhado a partir 
de duas fontes. Na época da sua criação a nova 
imagem foi muito bem recebida no mercado 
financeiro valorizando e decodificando que a 
vírgula evidenciava as pessoas físicas que 
fundaram a instituição.

Lanx Capital | SãoPaulo SP | 2008
Identidade visual para uma sólida, ousada e 
discreta corporação financeira. O logotipo remete a 
origem do nome Lanx que é o mesmo de uma 
estrela.

GPS| SãoPaulo SP | 2000
Identidade visual para sofisticados serviços de 
administração de grandes fortunas. Logotipo 
altamente legivel enfatizando precisão, estabilidade 
e proximidade com seus clientes.

Cambuhy Investimentos | SãoPaulo SP | 2011
Identidade visual para sólida e discreta instituição 
financeira com o despretensioso nome de uma 
árvore frutífera tipicamente brasileira. O ícone 
geométrico, tridimensional e translúcido é uma 
referência arquitetônica.  

Banco Fator | SãoPaulo SP | 2004
Imagem corporativa: Redesign do ícone Sol 
composto por losangos, um elemento gráfico que 
só está presente na bandeira brasileira e logotipia 
enfatizando a legibilidade e transmitindo 

Volt Partners | SãoPaulo SP | 2010
Os conceitos formadores desta identidade visual 
para empresa de sofisticados serviços financeiros 
são: energia, solidez e crescimento.

Benx  | São Paulo SP | 2012
Nome e identidade visual para empresa de finanças 
imobiliárias. O nome tem relação tanto com a 
palavra Bem no sentido de valor como tambem ao 
nome do principal acionista, uma tradicional 
construtora. Logotipo personalizado pelo grafismo 
de edificio em perspectiva

Finanças

AmiPar | Rio de Janeiro RJ | 2007
Identidade visual da holding de serviços de saúde.
A premissa deste logotipo era a total desvinculação 
com a identidade da principal e mais conhecida 
empresa do grupo: Amil 



Decatal | Londres  UK | 2015
Identidade visual para empresa financeira 
especializada em investimentos internacionais 
principalmente energia  e agribusiness

Tatica Asset | SãoPaulo SP | 1998
Identidade visual: O selo adota a imagem de uma 
onça evidenciando sua origem brasileira e 
simbólica da gestão agressiva de fundos de 
investimentos.

Max Financeira | Porto Alegre RS | 2008
Nome e identidade visual para entidade financeira 
de crédito popular ligada a uma distribuidora de 
combustíveis. O ícone solar transmite conceitos de 
expansão e liberdade. O sólido logotipo em 
contraponto transmite dinamismo e solidez.

Fiducia Asset | SãoPaulo SP | 2002
Identidade Visual: ícone geomético transmitindo 
solidez e diagonais indicando movimento e futuro.

Noor | SãoPaulo SP | 2006
Nome e identidade visual para instituição 
financeira. 
O nome e a identidade visual fazem referência ao 
famoso diamante koh-i-noor (montanha de luz) 
para conotar valor e exclusividade. Na grafia do 
logotipo a união das letras “O” forma o infinito 

Magalhães Andrade Auditores | SãoPaulo SP| 2002
Identidade visual de tradicional e respeitada 
empresa de auditoria contabil. O elemento gráfico 
diferencial sugere o “olhar com lupa” próprio desta 

Propay | SãoPaulo SP | 2005
Identidade visual para empresa que atua em 
terceirização dos processos de negócios 
envolvendo administração de pessoal e gestão de 
benefícios. O conceito central do logotipo é 
valorizar o indivíduo utilizando a notação medieval 

Finanças

Síntese Corretora de Valores | SãoPaulo SP | 1993
Identidade visual.



Sec. do Meio Ambiente do Estado de SãoPaulo | 
1987
Identidade visual. Icone com características de 
desenho infantil enfatizando a importância da 

Câmara de Comércio Árabe Brasileira | São Paulo | 
2011
Imagem corporativa. Nos paises árabes as Câmaras 
de Comércio são entidades privadas, mas com status 
ministerial. Todas as operações comerciais para estes 
países devem ser previamente chanceladas pelas 
Câmaras locais. As principais características do signo 
anterior estavam consagradas no estatuto: fundo 
azul, lua branca, amarelo e verde. Estas premissas 

ANBA | São Paulo | 2003
Identidade visual da Agência de Notícias Brasil 
Árabe. A imagem do ícone faz conexão entre o 
Nacional (Brasil) e Transnacional (países árabes), 
associada à idéia de difusão, rede, conectividade, 
futuro e aproximação. 

GrandeHotel | São Paulo SP | 1997
Imagem corporativa e sinalização. Cada um destes 
hoteis-escola implantados em hoteis cassino da 
década de 40 tinha sua própria identidade. Nossa 
proposta foi por uma única identidade e múltiplas 
assinaturas para identificar a localização. O 
logotipo da identidade faz referência a tipografia 
recorrente da época da construção original.

Companhia Athletica | São Paulo SP | 1984
Nome e imagem corporativa. O ícone é uma 
reprodução da estatua do discóbolo de Miron. O 
nome faz alusão as ideias de amizade e 
companheirismo do esporte grafado em tipo 
serifado para conotar o tipo de público prospect 
original. Hoje esta marca após vários redesenhos 
cometidos por terceiros está quase irreconhecível.

Liga Solidaria | São Paulo SP | 2014
A Liga Solidária é a sucessora da tradicional em 
São Paulo, Liga das Senhoras Católicas: Branding: 
redesign da identidade visual e sinalização de 
unidades.

identidade visual 

Serviços



Empório Siriuba |  SãoPaulo | 2005
Identidade visual de restaurante orgânico. Siriuba 
é o nome de uma árvore típica de mangue com 
raizes a mostra dentro e fora d’agua. Nesta 
identidade reproduzimos a planta em seu 

Fundação Carlos Chagas | São Paulo SP | 1988
Identidade visual. A origem da fundação 
educacional foi a instituição que preparava os 
vestibulares unificados para as faculdades de 
medicina em São Paulo. Suas atividades atuais são 
educacionais e exames de seleção. O sinal 
identificador é um monograma com as iniciais e a 
atividade está representada pelo duplo C 
caligráfico, o sinal que as professoras do primário e 
ginásio, marcavam as questões certas das provas.

MegaMidia Group| Curitiba PR | 2015
Redesign da identidade visual, imagem corporativa 
e assinaturas da divisões de  conglomerado de 
serviços .

Serviços

BirdView | São Paulo SP | 2014
Concepção do nome, subtítulo e identidade visual 
de serviços de sensoriamento de imagens por 
drones. O nome deriva da expressão inglesa “eye 
bird view”que significa “olhar em planta”.

ID Brasil | São Paulo SP | 1988
Imagem corporativa da organização social de 
cultura que administra os inovadores Museu do 
Futebol e o Museu da Lingua Portuguesa em São 
Paulo. Na identidade visual a interatividade 
característica destes museus está evidenciada na 

Delta Records | Barueri SP | 1993
Imagem corporativa para centrais de armazenagem 
de documentos e produtos. Ícone faz referência ao 
nome, cujo desenho da letra grega é um triângulo. 
O grafismo representa a passagem e guarda, 
segurança e confiabilidade nas operações de 
logística e armazenamento.



SFDK | São Paulo SP | 1995
Imagem corporativa para empresa especializada 
em análises laboratoriais e certificação da 
qualidade de alimentos. A identidade é um 
logotipo personalizado com pontos de culturas 
biológicas.

+Age | São Paulo SP | 2007
Imagem corporativa de centros de convivência 
especializados em idosos. Esta identidade visual 
contraria o convencional sugerindo moderndade, 
alegria e liberdade.

RHannun | São Paulo SP |2012
Identidade visual para empresa de pesquisas 
qualitativas e quantitativas que teve seu nome 
alterado. O seu diferencial de atuação está nas  
análises e projeções a partir do dados coletados. O 
logotipo altamente legível é personalizado pele 
associação de dois sinais gráficos.

SFDK | São Paulo SP | 1995
Imagem corporativa para empresa especializada 
em análises laboratoriais e certificação da 
qualidade de alimentos. A identidade é um 
logotipo personalizado com pontos de culturas 
biológicas.

Consórcio Brasiliana  | São Paulo SP | 1997
Nome e identidade visual para o consórcio que 
participou e venceu a concorrência do BNDES para 
desenvolvimento do Programa Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento.. Este projeto 
retomava, após muitos anos, a importância do 
planejamento na gestão pública.

Centro da Industria Textil | São Paulo SP | 1982
Identidade visual para o CIT, uma organização de 
difusão do conhecimento e novas tecnologias 
texteis. O grafismo desta identidade permanece 
atual em sua simplicidade formal.

Serviços

Palace | São Paulo SP |1982
Imagem corporativa. Palace foi a primeira casa de 
espetáculos moderna em São Paulo. Sua identidade 
bastante inovadora par a época combinava um 
ícone inspirado num brasão japonês com o logotipo 
grafado em tipo que transmitia um clima 
“Broadway”.Esta marca perdurou sem alterações por 

H2R| São Paulo SP | 1993 e 2014
Identidade visual para empresa de pesquisas 
qualitativas e quantitativas. O redesign em 2014 
introduziu subtítulo que evidencia seus diferenciais 
de análise e projeções a partir do dados coletados.

1993

2014



Hotel Frontenac | Campos do Jordão SP |1996
Imagem corporativa para hotel de luxo. O ícone é 
uma releitura de brasão com a inicial grafada em 
letra gótica.

Mofarrej Park Hotel | São Paulo SP | 1984
Inicial baseada em arcos mouriscos, coerente com 
as origens do nome familiar e nos tons outonais 
(galhos secos) dos interiores do hotel naquela 
época. A marca não foi utilizada para o hotel e hoje 
identifica a companhia proprietária do imóvel.

Hoteis Eldorado| São Paulo SP | 1986
Redesign da identidade visual de rede hoteleira

Alianti | São Paulo SP | 2003
Identidade visual para consultoria em finanças e 
gestão. A identidade visual composta por logotipo 
serifado dinâmico e personalizada pelo elemento 
gráfico relacionado  ao nome: vento em italiano, 
sugerindo movimento e integração.

Parque dos Coqueiros |  Aracaju SE | 1985
Imagem coprorativa e sinalização de hotel de 
praia. O grafismo da borboleta evoca liberdade.

SPA Fit Solarium | São Paulo SP | 1986
Identidade visual e sinalização de hotel SPA

Serviços

SlingShot | SãoPaulo SP | 2014
Identidade visual de consultoria  de marketing que 
faz referência ao nome:: estilingue em inglês

Krauze Marketing | São Paulo SP | 2014
Identidade visual de serviços de marketing de 
incentivos



DataSites | SãoPaulo SP | 2000
Identidade visual de serviços de hospedagem e 
armazenamento de dados 

Tamar Restaurante|  SãoPaulo SP | 1990
Identidade visual de restaurante kosher com 
influência mediterrânea. Tamar é tamareira em 

Haras Albar | Campinas SP | 2011
Nome e identidade visual para haras de cavalos 
árabe. O nome é um acrônimo do nome da família 
proprietária com a sonoridade de palavra árabe. O 
ícone é um surpreendente grafismo da inicial. 

Haras Quixote | São Paulo SP | 1989 e 2008
Identidade visual e caminhão para haras de cavalos 
mangalarga e de adestramento. Ícone composto 
pela inicial e grafismo de cavalo.

Garimp | SãoPaulo SP | 2008
Nome e identidade visual para site de buscas na 
internet. O nome faz uma óbvia referência a 
pesquisa para encontrar e comparar produtos e 
seus respectivos preços.

Auger | São Paulo SP | 2011
Concepção do nome para empresa de consultoria 
especializada em gestão de varejo. O origem deste 
nome latino é augurio, prognóstico. A identidade 
visual faz referência a participação da consultoria 
na gestão dos seus clientes.

Barros de Moura | São Paulo SP | 2011
Identidade visual para tradicional corretora de 
seguros. Agregamos um subtítulo para identificar a 
atividade profissional.O grafismo da identidade 
composto por logotipo e personalização sugerindo 
abrangência da proteção.

Lumini Consultoria | São Paulo SP | 2011
Identidade visual para consultoria legal e tributária

1989 2008

Serviços



Amaral Gurgel Editora |  Madrid Espanha | 2007
Releitura do brasão familiar como ícone da Editora

Rocco, Vidal Arquitetos | SãoPaulo SP | 2011
Grafia do nome, subtítulo e identidade visual. 

EdoRocha | SãoPaulo SP | 2002
Redesign da identidade visual original do arquiteto 
EdoRocha de 1977 tambem de nossa autoria. 
Concepção de subtítulo para evidenciar  a atividade 
profissional. Composição em selo com grafismo e 
cores futuristas associando a tecnologia e inovação.

Saddi Advogados | São Paulo SP | 2002
Identidade visual para escritório de advocacia

Arquiteto Marcos Tomanik | SãoPaulo SP |1978
Identidade visual

Sergio Teperman Arquitetos | São Paulo SP | 2013
Identidade visual para escritório de arquitetura.
O logotipo enfatiza o patronímico que é um 
diferencial reconhecido no segmento. O ícone que 
sugere tridimensionalidade é baseado na notação 
de “cota”em plantas e projetos.

Frignani Andrade Advogados  | SãoPaulo SP | 2004
Identidade visual

Pedro R. M. Chaves Neto Advogado | São Paulo | 
1979

Babinski, Biscaia, Bartista Nicolau | São Paulo | 
2008

Ferraz de Camargo, Azevedo e Matsunaga | SãoPaulo 
SP | 2012
Identidade visual para banca de advogados 
especializados em direito societário.

Serviços



Extra Hipermercados | São Paulo SP | 1989
Imagem corporativa e sinalização. O conceito da 
identidade visual o logotipo Extra inscrito no 
triângulo foi inovador na época da sua concepção, 
enfatizando o nome simples e direto de forma 
dinâmica e ascendente. Com o tempo, a versão 
secundária da marca, com o nome associado ao 
triângulo assumiu o lugar de principal identificador 
corporativo. O conceito original desta marca ainda 
permanece.

Atacadão | SãoPaulo SP  | 1984
Imagem corporativa. Atacadão é uma das principais 
marcas brasileiras do que hoje se chama atacarejo, 
um posicionamento que combina venda direta ao 
consumidor a preços de atacado. 
A identidade visual original ainda em uso evidencia 
solidez e o simples e direto conceito de ser o canal 
de distribuição entre a produção e o consumidor.

Casa SantaLuzia | SãoPaulo SP | 1999
Imagem corporativa. O conceito síntese de singular 
e única fundamenta a identidade visual de 
respeitada Casa SantaLuzia,  considerada por muitos 
a melhor goumet shop do Brasil  O logotipo grafado 
em vinho transmite tradição, dinamismo e 
modernidade. Associar o ano da fundação a marca 
evdencia esta tradição. 

Industria & Comércio

Droga Raia | SãoPaulo SP | 1991 e 1996
Imagem corporativa.  Em 1991 foi elaborada uma 
nova identidade visual e arquitetura de varejo para 
Droga Raia. As intervenções mais significativas 
foram a introdução da cruz na identidade e um  
inovador padrão cromático nas lojas que até hoje 
persiste. Em 1996 nova intervenção objetivando 
dinamizar a identidade, valorizando do nome 
próprio. Concepção do conceito síntese “Confiança 
e Respeito desde 1905”.

Doux | Montenegro RS | 1999
Branding, identidade e embalagens. Doux é uma 
marca francesa que adquiriu a Frangosul. Esta 
marca baseada nos elementos das  identidades das 
duas companhias foi originalmente desenvolvida 
apenas para o mercado brasileiro, mas em poucos 
anos se tornou global. 

ItalianCoffee | São Paulo SP | 2009
Imagem corporativa. Esta marca identifica uma das 
maiores empresas de máquinas e produtos de café 
expresso do Brasil. 
O ícone associa o perfil oval do grão de café com a 
inicial grafada para mostrar dinamismo na 
prestação de serviços ao locadores de máquinas.



Labot | SãoPaulo SP | 2012
Nome corporativo Labot e de produto Lipx, 
identidade visual e embalagens para empresa de 
dermocosméticos. Labot: o ícone e codigo 
cromático associam a imagem de folha 
evidenciando a origem orgânica dos insumos de 
produção. Lipx é o nome para as linhas de  

Operis | São Paulo SP | 2013
Branding, concepção de nomes, imagem 
corporativa e políticas de comunicação e marca 
para conjunto de empresas industriais de mobiliário 
corporativo.
O ícone estelar está associado a sinapses conotando 
inteligência, organicidade, conectividade, 
integração, inovação e eficiência. Logotipos 

Casas Alô Brasil | São Paulo SP | 1980
Este foi o nosso primeiro grande projeto de imagem 
corporativa para na época um dos maiores 
atacadistas do Brasil. Seus acionistas eram muito 
conservadores e não permitiam mudanças na 
identidade original a pomba simbolizando a paz e a 
ferradura que representava a sorte. A solução 
encontrada foi agregar um grafismo de fundo com a 
forma de bandeira para flexibilizar as aplicações da 

Industria & Comércio

Casa do Pão de Queijo | SãoPaulo SP | 1994
Redesign da identidade e imagem corporativa. As 
intervenções que realizamos, introdução da 
moldura e a mudança de cores ressaltaram a 
imagem da senhora que jé estava em uso. A 
sistematização desta identidade foi uma das 
ferramentas que possibilitaram a grande expansão 
da Casa do Pão de Queijo como uma das mais bem 

FarmaLife | Rio de Janeiro RJ | 2004
Imagem corporativa e arquitetura de varejo. 
FarmaShop era o nome inicial desta rede de 
famácias, mas foi alterado para FarmaLife . A 
imagem do arcoiris atendia ao conceito inicial de 
ser um loja para o bem estar. Esta rede de lojas 
oferecia descontos aos clientes Amil na aquisição de 
medicamentos. Em 2001 por decisão corporativa a 
marca FarmaLife foi alinhada com a marca Amil da 
época sendo adotado o mesmo grafismo. Em 2004 
uma nova identidade foi criada.

20011993

2004

Ira | Curitiba PR | 2009
Branding, Ira é uma marca der podutos nacionais e 
importados dedicados ao crescente mercado de 
produtos para motos de baixa cilindrada usada 
principalmente por serviços de motoboys. Na  
identidade aprovamos um grafismo tribal que se 
assemelha a tatuagens que faz parte do universo do 
público alvo.



Futurex | Moonachie NJ USA | 2012
Identidade visual de exportadora de equipamentos 
científicos e tecnológicos. A identidade visual 
ascendente está relacionada ao significado do 
nome, um acrônimo de Future Exports, 

BikeTech | São Paulo SP | 1990
Imagem corporativa e arquitetura de varejo. O 
logotipo é composto por 2 grafias distintas. A 
palavra Bike desenhada para identificar o perfil de 
uma bicicleta. Tech é grafada num tipo stencil para 
associar com tecnologia.

Tintas Coral | SãoPaulo SP | 1982
Redesign da identidade e imagem corporativa. 
Tintas Coral foi um complexo projeto de identidade 
visual porque demandou o desenvolvimento do 
projeto gráfico de um alfabeto corporativo 
exclusivo. Esta identidade persistiu por um longo 
período até ser substituída.

Acatec | São Paulo  | 1980 e 2004
Imagem corporativa de empresa de importação e 
distribuição de equipamentos científicos. A 
imagem em preto e branco é a identidade criada 
em 1980. Após 35 anos a identidade Acatec é 
revitalizada a partir de um novo conceito que a 
fundamenta:  difusão do conhecimento científico.

Industria & Comércio

Apprimus | São Paulo SP | 2001
Imagem corporativa para comércio de food service. 
O logotipo sólido e  dinâmico enfatiza o significado 
do nome “o primeiro” em latim.  

Eternit | Osasco SP | 1988  
imagem corporativa, redesign do logotipo e icone 
coruja. A coruja originalmente criada para um 
comercial da marca era usada esporadicamente 
como um complemento gráfico a identidade. Pelo 
seu alto recall o símbolo foi associado ao logotipo.

Eterbras | SãoPaulo SP | 1993 
Imagem corporativa da holding. O nome é um 
acrônimo de Eternit e Brasilit que se associaram no 
exterior. A identidade visual simboliza a união e faz 
referência ao principal produto da corporaçao: 
telhas de fibrocimento.

Chamma da Amazônia | Belem PA | 2005
Imagem corporrativa de perfumaria baseada em 
produtos naturais da Amazônia. A identidade visual 
tem como signo principal um monograma 
personalizado transmitindo sofisticada 
simplicidade, orgânico e natural.

1980 2004



Carnes Wessel | São Paulo SP | 1991
Redesign da identidade visual e selos de 
embalagem. Logotipo baseado na assinatura de 
Istvan Wessel que é uma conhecida personalidade 
no que se refere a gastronomia e carnes especiais.

Spedini | SãoPaulo SP | 1994 
Imagem corporativa de rede de restaurantes de 
comida italiana. Concepção do subtítulo “trattoria 
expressa” para identificar o tipo de alimento. Na 
identidade visual reproduzimos os azulejos 
comuns nestes tradicionais cantinas italianas de 

Shopping Estação Jardim | SãoPaulo SP | 2013
Identidade visual de shopping center localizado nas 
proximidades de uma estação de trens 
metropolitanos na Zona Leste de SãoPaulo. O ícone 
orgânico transmite leveza e translúcidez para 
constrastar com o ambiente do entorno. 

SignoSinal | São Paulo | 2013
Identidade visual e concepção de subtítulo para 
industria  e serviços de sinalização.

Velox | SãoPaulo SP | 2012
Identidade visual e concepção de subtítulo para 
nova empresa de alimentos. O conceito de 
comercialização é o de quiosques e self service em 
vending machines em locais de grande afluxo de 

Modelar | Ribeirão Preto SP | 1996
Imagem corporativa para rede de lojas de utilidades 
domésticas do interior de São Paulo. No logotipo 
enfatizamos as letras que compõe Lar porque este 
era o foco da empresa. Ao logotipo foi associado 
um ícone que expressava alegria e bom humor. 

inWall | São Paulo SP | 2013
Concepção de nome e identidade visual para 
industria e instalação de divisórias internas.

Rei do Mate | SãoPaulo SP  | 1996
Imagem corporativa e sinalização de pontos de 
venda. A identidade visual é um redesign da marca 
original melhorando substancialmente  a 
legibilidade e sistematizando seus elementos 
gráficos.

Industria & Comércio



BikeTech| SãoPaulo SP | 1990
Imagem corporativa e arquitetura de varejo. O 
logotipo é composto por 2 grafias distintas. Bike 
desenhada para identificar o perfil de um bicicleta. 
Tech é grafada num tipo stencil para associar com 
tecnologia.

Shopping Jardim Sul | SãoPaulo SP | 1989
Imagem corporativa e sinalização. Identidade visual 
inovadora à época da sua concepção porque 
introduzia elementos orgânicos no logotipo.

Presto!Graph | RibeirãoPreto SP |1999
Concepção do nome e identidade visual de gráfica 
expressa. Presto evidencia agilidade e eficiência na 
prestação de serviços.

Dollar Days Store | São Paulo SP | 1993
Imagem corporativa e design interno de lojas 
que comercializavam  produtos de baixo valor.

Direct Shopping | Baueri SP | 1995 e 2007
Identidade visual para varejo eletrônico. A 
identidade visual original de 1995  quando o 
telefone ainda era o principal canal de comunicação 
com seus consumidores. Em 2007 esta identidade 
foi redesenhada para se adequar a nova realidade 
do varejo e otimizar seu desempenho gráfico no 

Star Chicken | São Paulo SP | 1994
Nome e identidade visual de franchise de 
restaurantes  especializados

Industria & Comércio
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CaféSachê | São paulo SP | 2000
Identidade visual de produto

Casa Fortaleza | São Paulo SP | 1994
Identidade visual de tradiconal rede de lojas de 
tapeçaria



Lumini | São Paulo SP | 1980
Identidade visual de indústria de luminárias de foco 
dirigido.

Franca Shopping | Franca SP | 1993
Imagem corporativa e sinalização para shopping 
center em Franca. A identidade visual solar mostra a 
arquitetura aberta deste centro comercial.

Bebesh | São Paulo SP | 1993
Identidade visual para griffe de moda feminina. As 
principais características desta identidade são 
simplicidade e isenção para ser compatível e 
adequacão ao design das suas coleções.

Fruzzy | São Paulo SP | 1993
Identidade visual de franchise de frozen yougurt

Industria & Comércio

Ensec | São Paulo SP | 1984
Industria, comércio e serviços de equipamentos de 
segurança patrimonial. O ícone  com a inicial 
formada pelo grafismo associado a trava de uma 

Armadi | SãoPaulo SP | 1999
Identidade visual de marcenaria especializada 

Têxtil Campo Belo  | São Paulo SP | 1985
Selo com as iniciais  grafados  com um fio  que 
identifica tradicional industria  de fiação e 

ITQ Solutions | São Paulo SP | 2008
Identidade visual pqra serviços de assitência 
técnica em equipamentos de informática.



Noroeste | Promissão SP  | 2008
Identidade visual de industria alimentícia. O ícone 
orgânico estelar faz referência ao nome.

Betty Loeb | São Paulo SP |1992
Identidade visual. Sinal caligráfico com a inicial, 
baseado na tradição das inscrições dos ourives, os 
primeiros produtores ainda na Idade Média a criar 
marcas para identificar seus produtos.

SempreViva | SãoPaulo SP | 1978
Identidade visual para floricultura. Na sua época 
esta identidade foi inovadora porque baseada 
em elementos orgânicos quando marcas eram 
essencialmente geométricas.

RodoShopping Fernão Dias | São Paulo SP | 1988
Identidade visual para centro comercial e serviços 
para caminhoneiros. O ícone é muito explícito e 
adequado ao público preferencial porque associa o 
triângulo vermelho, signo rodoviário de 
preferencial, com o pictograma de um caminhão.

Acessórios Modernos | São Paulo SP | 1984
Identidade visual para industria e comércio de 
acessórios de moda.

Cotia Alimentos | SãoPaulo SP | 2005
Identidade visual e embalagens para exportadora 
de alimentos de avicultura.

Trufana| São Paulo SP | 1984
Identidade visual para industria textil

Davar Exportadora | São Paulo SP | 1979
Identidade visual para exportadora. O logotipo em 
stencil faz referência as inscrições das embalagens 
de exportação na época.

Industria & Comércio



AutoBAn | São Paulo SP | 1998
Nome e imagem corporativa: identidade visual, 
sinalização, frota, uniformes e design das cabines de 
pedágio em aço inox. AutoBAn é o acrônimo de 
AutoEstradas Bandeirantes Anhanguera. A 
identidade visual de alta legibilidade composta por 
logotipo e complementada por padrão gráfico para 
aplicações em sinalização e frota para otimizar seu 
uso em qualquer circunstância.

Terminal Rodoviário de Belo Horiznte | MG | 2012
Imagem corporativa do novo terminal de ônibus 
intermunicipal de Belo Horizonte. O ícone associa o 
triângulo da bandeira do estado com direção e foco.

SemParar | São Paulo SP | 1999
Nome e identidade visual. Na concepção deste 
nome adotamos a premissa que contivesse as 
iniciais SP porque os pedágios automáticos só 
serviriam em estradas paulistas. Por isto, o 
destaque das iniciais na identidade visual, 
associado à seta indicando passagem livre. Este 
nome foi assimilado pelos públcios e se tornou um 
substantivo (ou marca notória) para designar este 
serviço. 

NovaDutra | São Paulo SP | 1995
Imagem corporativa: identidade visual, sinalização, 
frota e uniformes. NovaDutra foi a primeira rodovia 
concessionada no Brasil. Desenvolvemos 
metodologia e processos especialmente para este 
projeto porque não existiam referências anteriores. 
A identidade visual em cores de alta visibilidade 
evidencia a conexão rodoviária entre Rio e 

padrões gráficos 

Transportes

SAO Parking | São Paulo SP | 1999
Nome e identidade visual para estacionamento do 
Aeroporto de Congonhas. O nome faz referência ao 
antigo identificador IATA para o aeroporto. A 
identidade visual foi concebida como uma etiqueta 
de bagagem complementada pela referência a 
arquitetura deste antigo terminal de passageiros.



Viação Águia Branca | Cariacica ES |1995
Imagem corporativa para emrpesa de onibus 
intermunicipais. O ícone da identidade visual faz 
uma referência gráfica a aguia que nomina a 
companhia. 

Camargo Correa Transportes | São Paulo SP | 1988
Identidade visual para subsidiária em concessões 
rodoviárias e outras atividades relacionadas a 
trarsportes da tradicional construtora.

Socicam | São Paulo SP | 1997 e 2009
Imagem corporativa. A Socicam administra 
dezenas terminais de passageiros. Em 1997, 
desenvolvemos a identidade criando um ícone 
simbolizando chegadas e partidas, mas 
mantendo o grafismo do seu logotipo original. 
Em 2009, criamos a atual identidade, mais 
moderna e dinâmica, mantendo os mesmos 
conceitos de translados.

1997

2009

Terminal do Valongo | Santos SP | 1979
Identidade visual e sinalização do Terminal 
intermodal do Valongo 

CTICor | Rio de Janeiro RJ | 1997
Redesign da identidade visual de transporte 
médico.

Transportes

Terminal de Buses | Puerto Montt  Chile  | 2015
Redesign da identidade original do Terminal de 
Buses de Puerto Montt. Intervenções na 
especificação cromática e tipografia e novas 
relações dimensionais entre ícone e inscrições 
incrementam a legibilidade e flexibilizam o uso.

identidade 
original

Vix Transportes | Vitoria ES | 1995
Nome, identidade visual e sinalização de veículos 
para frota de transporte urbano e fretamento. Vix é 
nome IATA para Vitoria. A identidade visual é um 
fragmento da pintura da frota. Projeto realizado em 
parceria com o arquiteto Carlos Ferro.



Aquino Transportes | New York | 2012
Identidade visual para serviço de limousines em 
NewYork. O logotipo transmite exclusividade e 
qualidade de serviços e, para situar sua localização 
traz uma referência ao conhecido design “I love NY” 
de Milton Glaser

SantAnna do Outeiro | Barueri SP | 1999
Concepção do nome e identidade visual de 
holding. 

Exercícios

Paula Velloso | SãoPaulo SP | 2014
Logotipo de  empresa de acessórios de moda. A 
personalização é inspirada no ícone criado para o 
Parque do Ibirapuera no IV Centenário de São Paulo 
(1954)

Nices Secretária OnLine | SãoPaulo SP | 2015
Concepção do nome e identidade visual para 
empresa individual de secretaria virtual.

TransCreation | Cotia SP | 2016
Concepção do nome e identidade visual para 
serviços de tradução inglês portugues (e vice versa) 
que preserva a integridade dos textos.

SportWatches | SãoPaulo SP | 2016
Identidade visual para empresa de design e 
comercialização de relógios temáticos.

JFood | SãoPaulo SP | 2014
Identidade visual para delivery de culinária judaica. 
O grafismo personalziado da inicial deriva dos 
alfabetos hebraicos tradicionais.

Autopsy & Case Report | SãoPaulo SP | 2014
Redesign da identidade visual do título do 
newsletter editado pelo Departamento de Patologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo.



Music Drive | SãoPaulo SP | 2008
Identidade visual de distribuição de conteudo 
musical por pen drive.s.

Shoy | SãoPaulo SP | 2014
Concepção do nome e Identidade visual de 
restaurante de culinária japonesa. 

Revicta | São José dos Campos SP | 2011
Criação do nome com o evidente significado de 
voltar a viver, para clínicas de recuperação de 
dependentes químicos. O ícone da identidade visual 
é uma composição da letra V, em formato estelar, 
conotando esperança

Iatrika | São Paulo | 2008 Concepção do nome que 
significa “da medicina”em grego para  editora 
especializada em pesquisas médicas. A identidade 
visual simples e direta conota a “luz” da descoberta.

Exercícios

Artys |  Botucatu SP | 2013
Concpeção do nome e identidade visual de galeria 
de arte contemporânea e design. 

SicPress  | Campinas SP | 2012
Nome e identidade visual para assessoria de 
Imprensa. O nome é a transcrição da palavra latina  
que significa “assim mesmo” . A identidade visual 
transmite confiabilidade e seriedade.

Track 72| Campinas SP | 2015
Identidade visual de consultoria em gestão e 
inovação. O grafismo é uma releitura  do desenho 
original da inicial M simulando uma pista de 
corridas elaborado em 1974 

Jaque | São Paulo SP | 2007
Identidade visual de clube de serviços. Jaque é a 
pequena bandeira que identifica a nacionalidade 
ou porto de origem de embarcações.



AnaRocha Traduções| São Paulo SP | 1995
Identidade visual para serviços especializados de 
tradução para o mercado financeiro e jurídico

Mivass Eventos | SãoPaulo SP| 2002
Identidade visual de empresa promotora de 
eventos.

Marias Fotografia| São PauloSP | 2012
Identidade visual para fotógrafas especializadas em 
documentação de eventos

Teatro Brasileiro de Comédia | São Paulo SP |1999
Redesign do logotipo do Teatro Brasileiro de 
Comédia, um dos mais importantes difusores da 
cultura brasileira nos anos 50 e 60. A 
fundamentação deste projeto de redesign foi a 
pesquisa em coleções de programas de peças desta 

Aeroporto de Viracopos | São Paulo SP | 1981
Identidade visual concebida para a concorrência de 
projetos de arquitetura e engenharia para o 
aeroporto de Viracopos, Campinas. O grafismo do 
monograma das iniciais é a planta das pistas de um 
aeroporto. Esta mesma marca hoje identifica uma 
empresa de engenharia especializada em 

Marmoris | São Paulo SP | 2011
Concepção do nome e identidade visual para 
empresa de serviços em pedras ornamentais. A 
identidade faz referência a tradição romana nesta 

João Duarte | Estoril Portugal | 2007
Identidade visual de construtura de casas de alto 
valor no balneário do Estoril, Portugal. O ícone a 
esquerda do logotipo é uma referência a azulejaria 
portuguesa.

Exercícios

FatCat | Rio de Jnaeiro RJ | 2013
Identidade visual para embarcação.




