
Histórias � Br and
Como seriam os personagens de histórias infantis se eles existissem em 

nosso mundo empreendedor? Este projeto se desafia a
 responder quais empresas alguns personagens teriam e como seria a 

identidade visual dessas marcas, partindo das seguintes histórias:

Cu�pi�O rei leao P�er Pan~



Empresa: 
Para ampliar o alcance de sua habilidade em 
formar jovens líderes, Zazu inaugura uma 
editora focada em conteúdo político para o 
público infantojuvenil. 

Valores:
-Formação cultural
-Incentivo à atuação política
-Linguagem engajante

Desafio Visual: 
Criar uma identidade que seja capaz de 
refletir a seriedade do mundo político sem 
deixar de ser atraente para os jovens.

Solução:
Além de aproveitar a forte relação simbólica 
que existe entre a figura de um pássaro e a 
ideia de fazer as crianças crescerem como 
cidadãs, a marca harmoniza o minimalismo 
geométrico com uma tipografia irreverente.

Zazu



�quenos
grandes líderes.





Empresa: 
Curupira uniu seu espírito de rebeldia e forte consciência 
ambiental para abrir o bar de rock Curupira Vegan Bar.

Valores:
-Atitude disruptiva
-Vegano sim, eco-chato não

Desafio Visual: 
Nem toda pizzaria tem toalhas de mesa com xadrez ver-
melho e branco. Mas quando se trata de comida vegana, 
há muitos estabelecimentos esteriotipados. Aqui o desafio 
é criar uma identidade que resgate o viés revolucionário 
do ativismo ambiental e atraia um público mais amplo.

Solução:
O cabelo de fogo e a inversão dos pés que estampam a 
rebeldia da figura do Curupira foram traduzidas na 
marca pela imagem do fogo em cima da letra “i” e pela 
palavra BAR escrita de trás pra frente. Já a tipografia e 
as cores são inspiradas no Rock. Inclusive no menu, o 
sentimento de transgressão presente tanto no folclore 
quanto no rock se combinam nas opções de pratos, 
como no hambuguer “Cuca não morreu”.

Cu�pi�





Empresa: 
Num momento social onde os homens estão repensando o concei-
to de masculinidade, Peter Pan transforma sua paixão pela juven-
tude numa empresa de cósmeticos, lançando a loção pós banho 
PAN feita com propriedades rejuvenescedoras. 

Valores:
-Valorização da juventude
-Estímulo à vaidade masculina
-Desmistificação do que é coisa de homem

Desafio Visual: 
Video games, filmes de super herói e junk food são exemplos que 
provam como o gosto pelo universo jovem não é novidade entre os 
homens. A identidade deve se propor então a atrair os homens, 
oferecendo a possibilidade de eles exteriorizarem essa juventude.

Solução:
A identidade criada se baseia num ícone chave: o iceberg. Por um 
lado, a água lembra o momento pós banho de uso do produto. 
Por outro, o estado sólido do iceberg mexe com os parâmentros de 
água mole e pedra dura, que simboliza a transformação na velha 
divisão entre o que é coisa de homem e de mulher. Acompanhado 
do slogan “Coloque sua vontade de ser jovem pra fora”, o iceberg 
também reforça o convite para que os homens se permitam mais. 
Hoje, homem pode chorar, pode falar de sentimentos, pode ser 
vaidoso e pode querer ser mais jovem por dentro e por fora.

P�er Pan





Este projeto surgiu da vontade de exercitar a criatividade na área de comunicação visual e escrita. A 
partir do desafio que me propus, fiz uso das seguintes ferrametas:

O pro�sso

1. Pesquisa em banco de imagens 2. Ilustrator & Photoshop 3. Muita mão na massa

(exemplo)

+ +



Além desse projeto bem humorado, eu tenho experiência em agências de publicidade, 
onde ajudei a construir a comunicação de clientes como Lojas Leader; TV Record; Grupo 
CNC, Sesc e Senac; e Governo do Rio de Janeiro. Dentre os meus trabalhos, estão: filme 
institucional para o Grupo CNC; comercial de Natal para as Lojas Leader; comunicação 
interna e externa para os shoppings da rede Ancar; e campanha on e offline para o colé-
gio QI. Já em minha experiência como produtora, contribui para a participação da gale-
ria de artes Artur Fidalgo na feira ArtRio e assumi a produção da mostra da artista 
contemporânea Zoé Dubus. Com pós-graduação em Publicidade pela ESPM e mestra-
do em Sociologia do Consumo pela UFF, tenho interesse em projetos que me possibilitem 
refletir, contribuir e continuar aprendendo cada vez mais. Para conhecer mais sobre esses 
e outros trabalhos, é só espiar o meu portfólio pelo link:
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Obrigada.
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