


1. quem somos

2. o que fazemos

3. soluções sob medida

4. prontos para emergências

Uma associação entre estúdios de comunicação com experientes designers,  
jornalistas e infografistas, apaixonados por transformar informações difíceis de serem  
assimiladas pelo público alvo em algo leve, equilibrado e atraente. Originalidade nas  

entregas, assim como fidelidade aos prazos, são marcas da nossa parceria.

Somos especialistas em criar soluções inéditas de comunicação, em criar  
produtos impressos e digitais tailor made para empresas que ousam se expressar

por meio de peças criativas e surpreendentes, que encantam seu público alvo. 

Fazemos soluções únicas como: a) histórias em quadrinhos; b) projetos editoriais e  
gráficos; c) edições digitais, games e apps para desktop, iOS e Android; d) projetos de  

exposição e ocupação editorial de espaços; e) infografia digital; f) revistas, livros e sites; 
e muitas outras opções. Nos consulte!  

Desenvolvemos soluções de comunicação em qualquer  
tipo de prazo. Temos estrutura e experiência para oferecer velocidade, qualidade  

e excelência e lhe acompanhar em seu desafio para apresentar resultados, agradar  
seu público, transpor barreiras e vencer metas.

v i s u a l
content



produtos

conteúdo

design

digital

branded content

marketing

redes sociais

apresentações
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NOVOS NEGóCIOS

Inovação
IMplEMENTAr

prOJETOS
Com elevada
complexidade
no ambiente

industrial

lIderança
FOCO

Implementar
qualificações
necessárias

para atuação
dos gestores

eSTraTÉGIa
CApACITAçãO

gestores
e dirigentes
responsáveis

pelas decisões
estratégicas

coMplIance
prÁTICAS

EFICIENTES
Cumprimento

de normas legais,
regulamentares

e políticas

relaçõeS  
GovernaMenTaIS

DECISÕES
ESTrATÉgICAS

relacionamento
institucional com

entidades do
setor público

3
 

EDUCAÇÃO EMPRESARIAL EXECUTIVA

>> 

>> 

>> 

>> 

ações educacionais voltadas para empresários, 
executivos e gestores de organizações.
desenvolve competências (conhecimentos, habilidades, 
atitudes e a entrega/delivery) em gestão. 
Utiliza métodos e técnicas pedagógicas para a 
aprendizagem de adultos.
considera o ambiente e o mercado em que estão  
as organizações, setores, segmentos e regiões.

parTIcIpar

co-parTIcIpar

vaMoS FaZer 
JUnToS?

dISSeMInar  
InForMaçõeS  
eSTraTÉGIcaS

CONSULTORIA EMPRESARIAL

do dia a dia da empresa  
e modificar processos

TOMAR  
DECISõES AVAlIAr MEDIR

RESULTADOS

GeSTão
Aplicar e implementar 

ferramentas e técnicas de

Desenvolver projetos e consultorias  
para a promoção da inovação e para o  

aprimoramento das competências em gestão.

Novos talentos 
convivem com 
profissionais  
experientes,  
e participam  

de tarefas reais 
das empresas, 
aprendendo  

a aplicar seus 
conhecimentos 

à realidade

Novos talentos 
para a indústria

Desenvolvimento 
de competências 

específicas de 
determinados 

setores.

Selecionados  
podem  

pArTICIpAr  
DO DIA A DIA  
DE EMprESAS  

em países  
estrangeiros

ExpErIêNCIA  
INTErNACIONAl  

EM EMprESAS  
glObAlIzADAS

QUEM SãO  
Graduandos e 

recém-formados 
em graduação, 
pós e mestrado

OpOrTUNIDADE  
Ingresso no  

mercado em área 
inovadora

O QUE FAzEM  
Um produto novo 

que será  
implementado  

na empresa

QUEM gANhA 
Alunos,  

empresas e  
consumidores

INSErçãO DE 
TAlENTOS  

INOVADOrES

INSERIR  
PROFISSIONAIS  
nas empresas,  
desenvolvendo  

as competências  
requeridas para a  

atuação no mercado 
de trabalho

EDUCAçãO 
pArA O MUNDO 
DO TrAbAlhO

ESTÁgIO

ESTÁgIO
INTErNACIONAl

NOVOS TAlENTOS 
pArA A INDÚSTrIA

 
DESENVOlVIMENTO 

DE CArrEIrA

wORkSHOPS
VISITAS  
TÉCNICAS

IDENTIFICAr
as tendências
mercadológicas,
empresariais
e tecnológicas
correlatas ao
negócio

FOrMATO
DINÂMICO
Material moderno
e manuais  
feitos com base  
na experiência  
da CNI.

CAPACITAÇõES

METODOlOgIA
Utiliza métodos
e técnicas
pedagógicas para
a aprendizagem
de adultos

IMERSõES

COMprEENDEr
Os elementos
que compõem
o ambiente
interno da
organização e
suas influências

PROGRAMAS  
TAILOR MADE

ATENDE
NECESSIDADES
das empresas
em educação
empresarial
(inclusive educação
executiva)

CUrSOS

Uma Seleção  
de TalenToS  
é reunida para  

crIar UM  
prodUTo

MbA
FOrMAr líDErES  
Capazes de  
disseminar a cultura  
da inovação, gerenciar 
equipes e executar 
projetos de elevada  
complexidade

coMpeTÊncIaS
DESENVOLVEMOS

“EM GESTÃO”

Criamos soluções de 
gestão para as empresas

Desenvolver  
as novas 
gerações.

Fazer junto, praticar 
e solucionar 
problemas.

Capacitar 
novos métodos 
de gestão.

Desenvolvimento  
de carreira

Consultoria 
empresarial

Educação 
empresarial 
executiva

1

1

2

2

3

3

AUTONOMIA
101 unidades 
operacionais 

executam os projetos 
e desenvolvem  
novos negócios

 
Há três caminhos principais:

 
Essas ações se traduzem em soluções:

bENChMArkINg
EM TODOS OS FATORES
EXTERNOS E INTERNOS 

DE ATUAÇÃO DAS 
EMPRESAS

10.866
VAgAS

DE ESTÁgIO
NO brASIl

EMprESAS CADEIAS 
prODUTIVAS

NÚMErOS 
DO IEl

22.000 
empresas 

atendidas no 
PROGRAMA 

DE ESTáGIOS

5.829 
empresas 

atendidas em  
CONSULTORIA

O IEL  
INSERIU
200.361 
estagiários  

nas empresas 

45.883 
executivos  

e gestores 
CAPACITADOS

ATIVIDADES
Em sintonia com os 

3 EIxOS 
estratégicos: 

Tecnologia e Inovação, 
Educação e  

Qualidade de Vida

AlCANCE
Em 50 anos de atuação, 

  
de estudantes 

realizaram estágio  
por meio do IEL  

e parceiros

11 MIl
instituições  
de ensino  

conveniadas

SUSTENTAbIlIDADE 
ECONôMICA

FOCO EM  
DESENVOlVIMENTO  
DE COMpETêNCIAS  

EM gESTãO 
EMprESArIAl

FOCO EM 
ArTICUlAçãO  
E prOMOçãO  
DA INOVAçãO

ATUAçãO 
EM rEDE

NOSSA 
VISãO

NOSSO
DIFErENCIAl

PQF 
CAPACITOU 

2.683
empresas

fornecedora
1,8 MI

Nós  
entendemos  

o setor.

Benchmarking
em gestão e  
em liderança. 

Estudos 
da CNI

Desenvolvimento  
de competências  

em gestão.

Promoção  
da inovação.

 
Aumentar a  

competitividade 
da indústria  
brasileira.

SolUcIona 
deSenvolve 
Inova
FaZ
capacITa
aprende
eSTIMUla
MUda  
praTIca

{
pQF

gESTãO 
EMprE-
SArIAl

gESTãO DE 
INOVAçãO

CApACITAçãO 
EMprESArIAl

ESTÁgIO 
IEl

lIDErANçA INOVA  
TAlENTOS

ESCrITórIO 
DE prOJETOS

lEAN
OFFICE

ObrigadO!

CO
N
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O
RI

A 
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PRESARIAL

CRIAMOS SOLUÇÕES  
DE GESTÃO PARA  

AS EMPRESAS

EDUCAÇÃO
 EM

PRESA
RIA

L

D
ESENVOLVIMENTO DE CARREIR

AS

IDENTIFICAR  
as tendências  

mercadológicas,  
empresariais  

e tecnológicas  
correlatas ao  

negócio 

COMPREENDER
Os elementos  
que compõem  

o ambiente  
interno da  

organização e  
suas influências

ATENDE  
NECESSIDADES  

das empresas  
em educação  
empresarial  

(inclusive educação  
executiva)

FORMATO  
DINÂMICO 

Material  
moderno e manuais 

feitos com base  
na experiência  
do IEL/CNI.

FOCO 
Implementar  
qualificações 
necessárias  

para atuação  
dos gestores.   

DECISÕES  
ESTRATÉGICAS  
Relacionamento 

institucional com 
entidades do  
setor público

IMPLEMENTAR 
PROJETOS  
Com elevada  
complexidade  
no ambiente  

industrial

CAPACITAÇÃO   
Gestores  

e dirigentes  
responsáveis 

pelas decisões 
estratégicas 

PRÁTICAS  
EFICIENTES   
Cumprimento  

de normas legais,  
regulamentares  

e políticas

METODOLOGIA
Utiliza  

métodos e técnicas 
pedagógicas para 
a aprendizagem 

de adultos

VAMOS FAZER

JUNTOS?

AÇÕES  
EDUCACIONAIS

IMERSÕES

VISITAS  
TÉCNICAS

PROGRAMAS 
TAILOR MADE

CURSOS

WORKSHOPS

CAPACITAÇÕES

NOVOS  
TALENTOS PARA  

A INDÚSTRIA
Desenvolvem 
competências 
específicas de 
determinados 

setores

NOVOS  
TALENTOS  

convivem com  
PROFISSIONAIS  

EXPERIENTES  
e participam  

de tarefas reais  
das empresas

Selecionados  
podem  

PARTICIPAR
DO DIA A DIA 
DE EMPRESAS  

em países  
estrangeiros

EXPERIÊNCIA  
INTERNACIONAL  

EM EMPRESAS  
GLOBALIZADAS

QUEM SÃO  
Graduandos e 

recém-formados  
em graduação,  
pós e mestrado

OPORTUNIDADE  
Ingresso no  
mercado em  

área inovadora

O QUE FAZEM  
Um produto  
e processo  

novo que será  
implementado  

na empresa

QUEM GANHA
Alunos,  

empresas e  
consumidores

INSERIR  
PROFISSIONAIS 

nas empresas, desenvolvendo  
as competências requeridas 
para a atuação no mercado  

de trabalho

EDUCAÇÃO
PARA O 

MUNDO DO  
TRABALHO

PROGRAMA  
DE ESTÁGIO  

CUSTOMIZADO

ESTÁGIO
INTERNACIONAL

INSERÇÃO  
DE TALENTOS  
INOVADORES

CO-PARTICIPAR

LEAN OFFICE

GESTÃO  
EMPRESARIAL

LIDERANÇA

GESTÃO DA  
INOVAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 
DE FORNECEDORES

ESCRITÓRIO  
DE PROJETOS

DISSEMINAR  
INFORMAÇÕES  
ESTRATÉGICAS

PARTICIPAR

NOVOS  
TALENTOS PARA  

A INDÚSTRIA
Uma  

SELEÇÃO  
DE TALENTOS
é reunida para  
EXECUTAR  
PROJETOS  

INOVADORES

ESTRATÉGIA

RELAÇÕES  
GOVERNAMENTAIS

INOVAÇÃO

COMPLIANCE

TOMAR  
DECISÕES

AVALIAR

MEDIR
RESULTADOS

Fazer junto, 
praticar  
e solucionar 
problemas.

do dia a dia  
da empresa e  

modificar  
processos

GESTÃO
Aplicar e implementar 

ferramentas e técnicas de

EM GESTÃO
COMPETÊNCIAS

Desenvolvemos

Capacitar 
novos métodos  
de gestão.

UNIDADES  
OPERACIONAIS

88

EMPRESAS ATENDIDAS  
EM CONSULTORIA

55.000

EXECUTIVOS E  
GESTORES CAPACITADOS

MAIS DE

245.000

INSTITUIÇÕES

CONVENIADAS
 DE ENSINO

MAIS DE

11 MIL
POR ANO, MAIS DE

VAGAS
 DE ESTÁGIO NO BRASIL

12.000FOCO EM  
ARTICULAÇÃO E 
PROMOÇÃO DA

INOVAÇÃO
EM TODOS OS FATORES  

EXTERNOS E INTERNOS DE 
 ATUAÇÃO DAS EMPRESAS.

BENCHMARKINGDESENVOLVIMENTO DE

EM GESTÃO EMPRESARIAL
COMPETÊNCIAS

ATUAÇÃO EM

EM TODO
BRASIL

REDE

Desenvolver  
as novas 
gerações.

em gestão voltadas ao  
ambiente e ao mercado  

ao qual pertencem

DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS

para empresários,  
executivos e gestores  

de organizações

LIDERANÇA

ESTUDANTES REALIZARAM 
ESTÁGIO POR MEIO  
DO IEL E PARCEIROS

1,8 MI

MAIS DE

MAIS DE

conteúdo
infografia

cliente: instituto euvaldo lodi (iel/sesi/cni)
descrição do trabalho: Infográfico sobre produtos de formação  
empresarial do IEL. serviços: Criação de árvore de conteúdo  
e redação de textos. prazo: 30 dias.



para FaZer

CRIE SOLUçõES QUE 
MELHOREM A VIDA  
DAS PESSOAS. TREINE 
A APRESENTAçÃO DAS 
IDEIAS EM VOz ALTA.
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são  visionários! fAzEm A difErEnçA! AssumEm riscos cAlculAdos!

sAbEm AgrEgAr vAlor Aos sErviços E Produtos quE colocAm no mErcAdo!

ElEs imPlEmEntAm suAs AçõEs com totAl comPromEtimEnto...

S
ão  visionários: têm a visão de como será o fu-
turo para o negócio e sua vida. E o mais im-
portante, eles têm a habilidade de implementar 
seus sonhos. Para isso, sabem tomar decisões. 

Não se sentem inseguros, sabem tomar as decisões cor-
retas na hora certa, principalmente nos momentos de 
adversidade, sendo um fator chave para o seu sucesso. 
Implementam suas ações rapidamente.

São indivíduos que fazem a diferença. Os empreende-
dores transformam algo de difícil definição, uma idéia 
abstrata, em algo concreto, que funciona, transforman-
do o que é possível em realidade. Sabem agregar valor 
aos serviços e produtos que colocam no mercado e ex-
ploram ao máximo as oportunidades. 

Para a maioria das pessoas, as boas idéias são daque-
les que as vêem primeiro, por sorte ou acaso. Para os 
visionários (os empreendedores), as boas idéias são 
geradas daquilo que todos conseguem ver, mas não 
identificam algo prático para transforma-las em opor-
tunidade, através de dados e informação. O empre-
endedor é um exímio identificador de oportunidades, 
mações, pois sabe que suas chances melhoram quan-
do seu conhecimento aumenta.

 

O prOcessO empreendedOr envOlve tOdas as funções, ações, e atividades assOciadas  
cOm a percepçãO de OpOrtunidades e a criaçãO de meiOs para perseguí-las  

O empreendedOr é um ser curiOsO e exímiO identificadOr de OpOrtunidades

Ebook

“ As 100 características   
do empreendedor”

/
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são  visionários! fAzEm A difErEnçA! AssumEm riscos cAlculAdos!

sAbEm AgrEgAr vAlor Aos sErviços E Produtos quE colocAm no mErcAdo!

ElEs imPlEmEntAm suAs AçõEs com totAl comPromEtimEnto...

S
ão  visionários: têm a visão de como será o fu-
turo para o negócio e sua vida. E o mais im-
portante, eles têm a habilidade de implementar 
seus sonhos. Para isso, sabem tomar decisões. 

Não se sentem inseguros, sabem tomar as decisões cor-
retas na hora certa, principalmente nos momentos de 
adversidade, sendo um fator chave para o seu sucesso. 
Implementam suas ações rapidamente.

São indivíduos que fazem a diferença. Os empreende-
dores transformam algo de difícil definição, uma idéia 
abstrata, em algo concreto, que funciona, transforman-
do o que é possível em realidade. Sabem agregar valor 
aos serviços e produtos que colocam no mercado e ex-
ploram ao máximo as oportunidades. 

Para a maioria das pessoas, as boas idéias são daque-
les que as vêem primeiro, por sorte ou acaso. Para os 
visionários (os empreendedores), as boas idéias são 
geradas daquilo que todos conseguem ver, mas não 
identificam algo prático para transforma-las em opor-
tunidade, através de dados e informação. O empre-
endedor é um exímio identificador de oportunidades, 
mações, pois sabe que suas chances melhoram quan-
do seu conhecimento aumenta.

 

O prOcessO empreendedOr envOlve tOdas as funções, ações, e atividades assOciadas  
cOm a percepçãO de OpOrtunidades e a criaçãO de meiOs para perseguí-las  

O empreendedOr é um ser curiOsO e exímiO identificadOr de OpOrtunidades

Ebook

“ As 100 características   
do empreendedor”
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para peNsar

AFINAL, SE TUDO ISSO  
É QUESTÃO CULTURAL,  
OS EMPREENDEDORES 
PODEM SER FORMADOS?
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Escolha um tema sobre o qual você se sente muito decidido, um tema popular  
ou controverso que despertará o interesse dos seus ouvintes.

determine a ideia principal que você gostaria de transmitir ao seu público. reúna evidências confiáveis, como 
estatísticas ou opiniões de especialistas, para apoiar a sua tese.

faça um esboço que inclua uma introdução, parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Afirme a sua 
tese e trace o significado dela para você e para o público. delineie as suas informações e argumentos de apoio 
nos parágrafos de desenvolvimento. reitere os pontos principais na conclusão e dê ao público o que pensar.

componha o discurso expondo os pontos no esboço, empregando o método de organização que melhor se 
adapte ao seu tema. demonstre que algo é certo ou errado estabelecendo um padrão para julgar e, em segui-
da, provando que o seu problema viola ou está de acordo com esse padrão. 

incorpore uma ajuda visual ou anedota pessoal para despertar o interesse do público e criar um vínculo. injete 
humor apropriado durante a sua apresentação para aumentar a receptividade dos ouvintes.

PArA mudAr A formA como o Público vê um dEtErminAdo Assunto 

APElE PArA A lÓgicA E As EmoçõEs Em sEu discurso PErsuAsivo.

discurso persuasivo

já vimOs anteriOrmente que para persuadir alguém, há, basicamente dOis caminhOs:  
O caminhO da razãO (cérebrO) e O caminhO da emOçãO (cOraçãO).

1
2
3
4

5
rEfErênciAs

• The Internet TESL Journal; Apresentando um discurso persuasivo;
• West Coast Publishing: Preparando um discurso persuasivo [em inglês]
• University of North Carolina at Greensboro, The Speaking Center: Criação de um discurso persuasivo 

áudio

“Como vender  
  seus sonhos”
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iNspiraCao

TODO DIA É O DIA  
CERTO PARA DAR  
O PRIMEIRO PASSO!

“

“

lyGiA evAns meirelles, sóciA do ceo.lAb

,
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conteúdo
projeto impresso 

e digital

cliente: cultura empreendedora
descrição do trabalho: Criação do molde editorial e visual do curso  
de empreendedorismo impresso e digital. serviços: Projeto gráfico,  
edição e apresentação comercial. prazo: 45 dias.



conteúdo
edição de  

arte e texto

cliente: superinteressante e national geographic
descrição do trabalho: Adaptação de conteúdo já publicado para  
o projeto atual das revistas, em edições temáticas.  
serviços: Design, edição e fechamento para gráfica. prazo: 22 dias.
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Tratamento da Biomassa    
Biodigestão anaeróbia da biomassa  
e geração de biogás. 

Tratamiento de la biomasa 
Biodigestión anaerobia de la biomasa 
y generación de biogás.

Biomass treatment
Biomass anaerobic digestion and 
biogas generation.

Posto de biometano 
O biometano é comprimido em 
cilindros para ser armazenado  
e utilizado no abastecimento  
da frota dos carros a biometano  
da Itaipu Binacional.

Estación de biometano 
El biometano es comprimido en 
cilindros para ser armacenado  
y utilizado en el suministro de  
la flota de vehículos a biometano  
de Itaipu Binacional.

Biomethane station
Methane is compressed into cylinders 
to be stored and used to supply Itaipu 
Binacional biomethane vehicles fleet.

Refinaria de biogás    
O biogás é filtrado e transformado 
em biometano. 

Refinaría del biogás 
El biogás es filtrado y transformado 
en biometano.

Biogas refinery
Biogas is filtered and transformed 
into biomethane.

Pré-tratamento 
da Biomassa
a) Trituração e silagem da grama;
b) Triagem e trituração dos resíduos 
dos restaurantes;
c) Mistura das três matérias-primas 
e homogeneização da biomassa.   
Pre-tratamiento  
de la biomasa 
a) Molienda y ensilaje del césped;
b) selección y molienda de los 
residuos de los restaurantes;
c) Mescla de las trés materias-primas 
y homogeneización de la biomasa.

Biomass pre-treatment 
a) Grass grinding and silage;
b) Restaurantes wastes selection 
and grinding; c) Mixing of the 
three raw materials and biomass 
homogenization

Gasômetro   
Reservatório de biogás. 
Gasómetro
Reservatorio del biogás. 

Gas tank 
Biogas tank. 

Biofertilizante
A fração líquida do digestato 
(biofertilizante) é utilizada  
para irrigar as áreas verdes  
da Itaipu Binacional.   
Biofertilizante 
La fracción líquida del digestato 
(biofertilizante) es utilizada  
para irrigar las áreas verdes  
de Itaipu Binacional. 
Biofertilizer
The digestate liquid fraction  
(fertilizer) is used to irrigate the  
green areas of Itaipu Binacional. 

Matéria-prima
A Itaipu Binacional trata a biomassa 
originária da poda da grama, 
resíduos dos restaurantes do 
complexo Itaipu Binacional e esgoto. 

Materia-prima
Itaipu Binacional trata la biomasa 
originaria de la poda del césped,  
los resíduos de los restaurantes  
del complejo Itaipu Binacional  
y las aguas residuales.  
Raw material 
Itaipu Binacional treats the  
biomasse from the grass prunning, 
restaurants residues and sewage.
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conteúdo
infografia

cliente: cibiogás-er
descrição do trabalho: Desenvolvimento de infográficos técnicos,  
especializados em geração de energia via biogás. serviços: Infografia,  
design e textos. prazo: 5 (info laranja) a 25 dias (info azul).



atlas bebedouro / editora vistadivina
Diretor de Arte e Projeto Gráfico :: 2008
editor vinicius saraceni

atlas bebedouro / editora vistadivina
Diretor de Arte e Projeto Gráfico :: 2008
editor vinicius saraceni

design e conteúdo
projeto gráfico  

e infografia

cliente: atina educação
descrição do trabalho: Criação de projeto gráfico e edição de infográficos,  
do rafe até a arte final. serviços: Projeto gráfico, direção de arte.  
prazo: 15 dias (projeto gráfico) e 45 dias (edição de infografia).
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nossas InIcIatIvas

... que voltam a  
atrair aves e garantir 
sua reprodução,  
mantendo  
e recuperando  
o ecossistema

o camInHo  
Dos ResÍDuos 
compostáveIs

os restos de alimentos 
do restaurante serão  
encaminhados  
para a cental de  
compostagem, onde...

... junto a folhas,  
galhos e outros  
resíduos  
de jardins...

... passarão  
por processos  
naturais, para 
virar adubo...

... que servirá 
para nutrir  
mudas de 
plantas  
nativas...

GUIA SESC BERTIOGA
Projeto gráfico e direção de arte do Guia Sesc Bertioga - Sesc 70 anos.. 
Capa Folder com três dobras e seis faces. Verso da capa com mapa sobre o projeto.

S E S C
BERTIOGA
Um olhar para a sustentabilidade

SESC BERTIOGA
Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20
011250-000
Tel.: 55 11 3319-7700
email@bertioga.sescsp.org.br
sescsp.org.br
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Respire.
a natureza tem muito 

a oferecer. como retribuir?

Reserva Sesc  
em Bertioga:  
conservação  
da natureza
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Respire.
o que mudou em você  

desde que chegou até aqui?

Bem-te-vi observado 
no Sesc Bertioga
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27 
Novo Projeto  
de Paisagismo

28 
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30
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32
Arquitetura  
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34
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A proposta do CAE é a de compreender as diversas 
relações entre natureza e cultura, com a intenção de 
despertar a compreensão do ambiente e sua inserção 
no contexto global. A paisagem, esse espaço onde a 
vida se insere repleta de significados, memórias, cores  
e odores, é a grande sala de aula.  

Fazem parte do cardápio de atividades várias opções 
de vivências ambientais em diferentes ecossistemas 
que compõem o bioma Mata Atlântica. Acompanhando 
rastros ou ninhos, pode-se conhecer hábitos de animais 
silvestres. Curiosidades sobre bromélias, um grande 
número de orquídeas e outras plantas nativas são 
apresentadas de forma lúdica e interativa. Nas viências 
ambientais, todos os sentidos são provocados para 
ampliar a percepção ambiental, proporcionando 
experiências únicas a todos os participantes. 

1. CENTRO dE EdUCAçãO AMBIENTAL (CEA)

dentro de uma estrutura própria, que inclui um 
auditório para aulas, palestras e seminários, bem como 
espaço de oficinas e vivências, o CEA se dedica tanto  
a pesquisa e projetos quanto ao contato com hóspedes, 
alunos e visitantes, em uma extensa programação de 
atividades, que incluem saídas, trilhas e caminhadas. 

As expedições ambientais abraçam temas específicos, 
dentro do conceito Entre a Serra e o Mar. Quando 
o tema é Água, o roteiro passeia da praia até o rio, 
passando pela Estação de Tratamento de Água, 
por exemplo. Ao tratar dos Povos do Litoral, os 
educadores sugerem outro traçado, privilegiando locais 
onde possam ser abordadas as tradições dos povos 
indígenas, caiçaras e quilombolas. Os Caminhos da 
Sustentabilidade são roteiros que buscam compartilhar 
as boas práticas do Complexo Sesc Bertioga. 

As atividades do CAE  
incluem passeios e vivências  
ambientais em diferentes  
ecossistemas da Mata Atlântica

6 c o m p l e x o  S e S c  B e r t i o g a

o complexo
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Localizado entre a Serra do Mar e o mar, no 

litoral do estado de São Paulo, o Complexo 
Sesc Bertioga apresenta uma vocação múl-

tipla. Lazer, ócio e descanso se unem a ativida-

des culturais, esportivas e socioeducativas num 

ambiente naturalmente privilegiado, que se 

abre para a comunidade apresentando espaços 

e práticas de sustentabilidade. Um pé no passa-

do, outro no presente e muitos no futuro: assim 

é este complexo que, simplesmente, propõe e 

propicia uma experiência sem igual de contato 

e conservação da natureza.

7c o m p l e x o  S e S c  B e r t i o g a

Experiência sem igual

30 c o m p l e x o  S e S c  B e r t i o g a

nossas InIcIatIvas
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6. CAPTAçãO E ESTAçãO  
   dE TRATAMENTO dE ÁGUA

Toda a água potável do Complexo Sesc Bertioga  
vem do rio. A infraestrutura necessária para captação e 
transporte existe graças às primeiras obras feitas pelo Sesc 
ainda nos anos 1940, quando foi formada a reentrância 
para captar a água do leito do rio Guaxanduba, instalados 
tanques, depósitos e filtros, e construída uma adutora  
com cerca de 5 800 quilômetros de extensão. 

É essa rede que permite levar a água desde o sopé  
da Serra do Mar até as instalações da Estação de  
Tratamento de Água, com a capacidade de tratar  
40 metros cúbicos de água por hora, podendo atender  
a mais de 2 000 pessoas por dia. 

Um interessante roteiro idealizado pelo CEA permite  
que o visitante acompanhe todo o  Caminho das Águas 
desde a sua origem, na gleba 5. Saindo da unidade de 
ônibus, o grupo vai até o rio Itapanhaú, atravessa de barco, 
e a partir da margem oposta faz aproximadamente  
três quilômetros de caminhada até o Guaxanduba, 
cruzando ecossistemas como manguezal, floresta  
de transição, mata ciliar e floresta de encosta. Antes  
de retornar, um delicioso banho de cachoeira. 

Soma-se à ETA a Estação de Tratamento de Esgoto, 
uma rede coletora de mais de 3 600 metros de extensão 
que devolve água limpa ao rio Itapanhaú. Este sistema 
está sendo aperfeiçoado, dentro da gleba 2.

o esgoto da unidade  
também recebe um  
tratamento que faz  
com que a água 
possa voltar sem  
contaminação até o rio

o camInHo  
Das áGuas

a água que vem do leito do 
rio é filtrada e tratada para 
logo seguir até as torneiras 
de toda a a unidade 

design e conteúdo
projeto gráfico  
e edição geral

cliente: sesc | sesc bertioga
descrição do trabalho: Concepção, desenvolvimento e entrega da edição  
(texto, arte, mapas e ilustrações). serviços: Projeto gráfico, direção geral,  
textos e arte. prazo: 30 dias.



Logos_vfinal_CURVAS.indd   2 8/7/15   5:02 PM

Caco de Paula | Alessandro Meiguins 
Mônica Nunes | Priscila Perasolo  
Suzana Camargo | Rodrigo Gerhardt  
Marina Maciel | Ricardo Abramovay 
José Eduardo Mendonça  | Virgílio 
Viana | Eduardo Srur | Caco Galhardo  
Erika Gartner Hopfgartner | Kadja de 
Paula | Arnaldo Baptista | Hélio Mattar  
Zé Edu Camargo | Matthieu Ricard   
Flávia Sakai | Bettina Monteiro  
Claudia Carmelo | André Gravatá 
| Stela Goldenstein | José Bueno   
Déborah de Paula Souza  | Cecília  
Zanotti | André Palhano | Edith  
Derdyk | Patricia Rosa | Afonso  
Capelas Jr. | Paulo Nilson | Planetários 
da Vila Ipojuca | Maria Zulmira de Souza  
Iara Teixeira  |  Auá Brasil  | Atol Estúdio 
Conexão Planeta | Participantes da  
Virada Sustentável 2015/ Oficina Mude 
o Mundo Com Sua Mensagem
EDIÇÃO COLABORATIVA | DOWNLOAD GRATUITO 

Nº1
Setembro | 2015

design e conteúdo
ação em rede social, 

logo e edição

cliente: planetários | virada sustentável
descrição do trabalho: Concepção de ação/projeto piloto por redes. sociais,  
criação da marca, palestra, apresentação e revista digital e impressa.  
serviços: Logo, projeto gráfico, edição de textos e arte. prazo: 21 dias.



design
projeto gráfico e 

direção de arte

cliente: épice importadora
descrição do trabalho: Criação de projeto gráfico e direção de arte  
e design de catálogo com 300 páginas e 500 imagens.  
serviços: Projeto gráfico, design e tratamento de imagens. prazo: 90 dias.



design
projeto gráfico e 

direção de arte

cliente: custom editora
descrição do trabalho: Criação de projeto gráfico, com renovação do uso  
tipográfico e projeto de capas com caligrafia manual. serviços: Projeto gráfico,  
direção de arte e caligrafia. prazo: 20 dias (projeto) e 12 edições (direção).



mit revista / custom editora
Novo logotipo da revista MIT :: 2011
coordenação andré cheron e fernando paiva :: 

orientação sérgio gordilho (agÊncia africa), corinna souza ramos e 

patricia poli (mitsubishi motors)
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PIERRE 
VERGER

A aventura 
fotográfica de
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4 TORBEN GRAEL

O maior medalhista  
olímpico brasileiro

MARINA LIMA
De alma inteira
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design
projeto gráfico e 

direção de arte

cliente: mitsubishi e custom editora
descrição do trabalho: Criação de projeto gráfico, com renovação do uso  
do logo e marca, com projeto de capas. serviços: Projeto gráfico,  
direção de arte e logo. prazo: 60 dias (projeto) e 10 edições (direção).
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DECEPTION INSlAND

M A I S  G A L E R I A S

1 de 21

select AREA OF  PHOTOS

PHOTOS/
VIDEOS

UNMAPPED 
RESEARCHES

PHotoS / ViDEoS RESEARCH  
iNStitUtES

iNDEX
ANTARCTICmicrobes

digital
projeto de site 

georreferenciado

cliente: antarctic microbes - instituto oceanográfico (usp)
descrição do trabalho: Site com georreferenciamento sobre pesquisas  
brasileiras realizadas na Antártica desde 1998. serviços: Projeto gráfico,  
georreferenciamento, navegação, versão mobile. prazo: 2 anos.



     

Kits e embalagens especiais

As melhores ofertas de  
espumantes portugueses,  

espanhóis e franceses

Révèillon 2015

Porto Dow’s  
Vintage 2011 
Com 99 pontos da  
Wine Spectator, é  
um dos mais festejados  
lançamentos do ano

A Épice Contato

PRODUTOS lançamenTOS PRefeRiDOS DOS cRíTicOS cOmUnicaçãO e eVenTOS

Faça o 
download 

do nosso 
Catálogo 

2015

Épice importação  Rua alto Belo, 1067 - Vila antonieta - 03478-040 | Tel.: 11.2910-4662 SiGa a ÉPice epice@epice.com.br

Brancos para o verãoDestilados imperdíveis

A Épice Contato
Faça o 

download 
do nosso 

Catálogo 
2015

Épice importação  Rua alto Belo, 1067 - Vila antonieta - 03478-040 | Tel.: 11.2910-4662 SiGa a ÉPice epice@epice.com.br

DeSTilaDOS licOReSVinhOS

PRODUTOS lançamenTOS PRefeRiDOS DOS cRíTicOS cOmUnicaçãO e eVenTOS

Argentina

França Itália Húngria Portugal Chile Espanha

Épice Importação :: Rua Alto Belo, 1067 - Vila Antonieta - 03478-040 - Tel.: 11.2910-4662

LançamentosVinhos Destilados e Licores Nossa Seleção Kits e Embalagens EspeciaisVinhos

ProdutosA Épice Os preferidos 
dos críticos

Comunicação 
e Eventos

Contato

Portugal 
 
Francesa de nascimento – essa cepa é originária do sudoeste da 
França, onde é chamada de Cot –, a Malbec foi ingroduzida no 
Hemisfério Sul no século XIX. Nas altitudes de Mendoza passou 
a compor alguns dos tintos mais elogiados e premiados de todo 
o mundo pela riqueza de aromas e sabores e pela identidade 
muito própria. Outra uva intrinsecamente ligada à Argentina é 
a branca Torrontés, que resulta em vinhos frescos e aromáticos, 
especialmente os da província de Salta. A Cabernet Sauvignon, 
Merlot e Chardonnay são coadjuvantes da vitivinicultura argentina, 
compondo exemplares também cheios de personalidade. Com 
uma clara aptidão para a elaboração de vinhos, a Argentina é 
um dos gigantes mundiais: ocupa o quinto lugar no ranking dos 
maiores produtores do planeta. Por outro lado, o país também 
vem conquistando altos postos nos rankings de qualidade, graças 

Vinhas de Priscos

emBalaGenS eSPeciaiS

digital
projeto de site

cliente: épice importação
descrição do trabalho: Adequação do projeto gráfico dos catálogos  
Épice para a web. serviços: Projeto de site, navegação, versão  
mobile. prazo: 3 meses.
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ExpEdIçãO pLAnEtA 2013

Como 
navegar 
no aPP

voLTar
Retorne à  
tela anterior

Home
Retorne à  
biblioteca

FavoriTos
Marque  
suas páginas 
preferidas.
Clique na 
estrela menor 
para adicionar 
ou deletar.

menu suPerior
Toque nos nomes dos palestrantes para navegar 

visTa de 
ConTeúdo
Veja os 
thumbnails 
(miniaturas) 
e clique 
neles para 
ir direto às 
reportagens.Barra de 

roLagem
Deslize para 
ver todas as 
páginas do APP

sumÁrio
Veja a lista 
de conteúdo 
e toque para 
ir direto à 
reportagem

paleSTRaNTe

inTeraja

Toque  
para  
ir para  
o site

Toque  
para 
ampliar

assisTa  
ao vídeo

FeCHe  
a janela

desLize  
na vertical 
para ler 
mais

navegue  
pelo capítulo

Toque  
para ver 
mais 
conteúdo

digital
edição digital  
para app ios e  

android

cliente: app energia | planeta sustentável
descrição do trabalho: Criação de edição digital para APP.  
serviços: Cobertura jornalística de evento, gráficos, artigos, vídeos  
e infográficos. Desktop, tablet (iOS e Android) e mobile. prazo: 45 dias.



digital
edição digital  
para app ios e  

android

cliente: app expedição agrisustenta | planeta sustentável
descrição do trabalho: Criação de edição digital para APP.  
serviços: Cobertura jornalística de evento, gráficos, artigos, vídeos  
e infográficos. Desktop, tablet (iOS e Android) e mobile. prazo: 60 dias.
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redes sociais 
anúncio para revista 

e artes para insta

cliente: cfbio | estúdio abc
descrição do trabalho: O Conselho Federal de Biologia procurou o Estúdio 
ABC, da Editora ABril, para promover a carreira de biólogo. serviços: Anúncios 
impressos e arte para instagram. prazo: Entrega semanal, por 6 semanas.



companhia das letras 
Postais para lançamento do livro Declaração  
de Amor, de Carlos Drummond de Andrade.

companhia  
das letras 
Projeto gráfico  
e design de   
catálogos  
promocionais.

marketing
impressos, pdv  

e catálogos

cliente: grupo companhia ds letras
descrição do trabalho: Peças de divulgação para a área de marketing  
e redes sociais.. serviços: Banners, vitrines, anúncios, displays, memes  
de facebook, entre outros. prazo: 600 pedidos em 1 ano de atendimento.



Muxagat
Douro/Portugal ”

Um caso muito sério, que 
devagar e sem atropelos 
começa a firmar-se como 

uma das referências 
obrigatórias e decisivas  
do Douro. Um nome que  

veio para ficar.

REVISTA WINE -  
ESSÊNCIA DO VINHO

91 
pontos
Robert 
Parker 

ANTÃO VAZ 
DA PECEGUINA

Um branco rico e marcante, 
uma referência na região. Com 
fermentação em barricas novas, 
mostra fruta bem casada com a 
madeira. O palato é amanteigado, 
mas com boa acidez. “Merece 
copos largos”, recomenda o 
crítico João Paulo Martins.

Castas: Arinto (65%), 
Viognier (20%) e Chardonnay (15%)
Maturação: 8 meses em barricas
Teor alcoólico: 13,5%
Preço: R$ 193,00 

MALHADINHA 
BRANCO

MONTE DA 
PECEGUINA 
TINTO

91
pontos
Robert 
Parker 

PEQUENO 
JOÃO

17/20 
pontos

João Paulo 
Martins

17/20
pontos

17/20
pontos

17/20
João Paulo 

Martins

Sofisticado, denso, com fruta 
madura e notas de folha de tabaco 
e especiarias, é um tinto sério, com 
taninos firmes e um longo final. 
“Muito macio e elegante na boca”, 
segundo o crítico português 
João Paulo Martins.  

Castas: Alicante Bouschet (55%), 
Cabernet Sauvignon (24%), 
Tinta Miúda (15%), Touriga 
Nacional (3%) e Syrah (3%) 
Maturação: 17 meses em barricas 
novas de carvalho francês
Teor alcoólico: 15%
Preço: R$ 303,00

MALHADINHA 
TINTO

TOP
10 

Essência 
do Vinho

TOP
10

Essência 
do Vinho

MARIAS DA 
MALHADINHA 

Herdade da
Malhadinha Nova

*

Inaugurada em 1998, a Herdade da Malhadinha Nova 
representou um sopro de modernidade e charme 
no tradicional panorama do vinho alentejano. Seus 
tintos e brancos complexos, repletos de camadas 
de aromas e sabores, logo caíram no gosto do 
consumidor português e foram muito bem recebidos 
pelos mais exigentes críticos locais. 

Internacionalmente, a Herdade da Malhadinha Nova 
é apontada como um nome o qual vale a pena seguir. 
“Esta jovem vinícola está cada vez melhor”, na 
opinião de Mark Squires, que escreve para o 
The Wine Advocate de Robert Parker. Para o crítico 
norte-americano, a Malhadinha ajudou a colocar 
toda a região em um novo patamar de qualidade. 
Privilegiando baixos rendimentos e uma colheita 
realizada um pouco mais cedo do que o comum na 
região, seus vinhos mostram uma finesse rara para o 
quente Alentejo. 

Situada na localidade de Albernôa, a Herdade da 
Malhadinha Nova é um projeto da família Soares, 
nome forte no setor de distribuição de vinhos em 
Portugal. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes, 
como a plantação de 27 hectares de vinhedos em 
solos xistosos com castas autóctones e francesas 
e a construção da adega, tida como modelo, pois 
aproveita a força da gravidade na elaboração dos 
vinhos e possui pequenos lagares automatizados. 
A cave, encravada nas encostas, abriga dezenas de 
barricas de carvalho francês nas quais estagiam os 
vinhos. A primeira vindima aconteceu em 2003 e até 
hoje é realizada sob a orientação do 
enólogo-consultor Luis Duarte, considerado um dos 
melhores profissionais não só de Portugal como de 
todo o mundo. Os diferentes rótulos são um capricho 
à parte – criados pelas crianças da família, que 
imprimem um toque muito pessoal em cada vinho. 

www.malhadinhanova.pt

Este branco revela muita 
tipicidade nas notas cítricas e 
tropicais. Sem passagem por 
madeira, mostra “elegância, 
fruta fresca, boa acidez, 
toques de mineralidade e uma 
surpreendente persistência”, 
segundo Mark Squires, 
do The Wine Advocate.
 
Casta: Antão Vaz (100%)     
Teor alcoólico: 13,5%
Preço: R$ 111,00

Frutas frescas combinadas a 
notas florais e de especiarias 
sobressaem neste saboroso tinto, 
que fermentou em lagar e passou 
9 meses em barricas de carvalho 
francês. Para o jornalista 
João Paulo Martins, o Monte da 
Peceguina é “polivalente”, pois 
acompanha “múltiplos petiscos”.

Castas: Aragonês (35%), Touriga 
Nacional (17%), Alicante Bouschet 
(16%), Syrah (15%), Cabernet 
Sauvignon (10%),Trincadeira (5%) 
e Tinta Miúda (2%)
Teor alcoólico: 14%
Preço: R$ 102,00 

Homenagem a João Maria, o 
primeiro menino da nova geração 
da família Soares. Austero e 
concentrado, mostra os toques 
florais da Touriga Nacional. “Todo 
ele vinoso e de bom caráter, com 
fruta muito madura e um estilo 
poderoso”, segundo João Paulo 
Martins. Para Mark Squires, é 
“delicioso, profundo e sexy”.   

Castas: Touriga Nacional (45%), 
Syrah (45%) e Aragonês (10%) 
Maturação: 12 meses em barricas 
novas de carvalho francês
Teor alcoólico: 15%
Preço: 218,50 (500ml)

O Marias da Malhadinha 2010 
entrou para o TOP 10 da 
Essência do Vinho 2014. Nariz 
imponente, com notas de fruta 
preta madura, especiarias e 
tostados. No palato, impressiona 
pela grande estrutura e 
complexidade.

Castas: Alicante Bouschet 
(46%), Touriga Nacional (20%), 
Cabernet Sauvignon (19%) 
e Tinta Miúda (15%)
Maturação: 26 meses em barricas 
novas de carvalho francês
Teor alcoólico: 14%
Preço: R$ 560,00
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Muxagat Os  
Xistos Altos 2011

www.epice.com.br

Mux Branco  
2011

www.epice.com.br

Muxagat Tinta 
Barroca 2013

www.epice.com.br

Mux Tinto  
2009

www.epice.com.br

Quinta do Monte 
Xisto 2011

www.epice.com.br

frente

verso

marketing
aplicação da 

identidade visual

cliente: épice importação
descrição do trabalho: Padronização visual para catálogos, site, folders,  
fichas de degustação, eventos e newsletters. serviços: Identidade visual.  
prazo: 3 anos de atendimento.



heróis do clima

Roteiro sobre mudanças climáticas para história em quadrinhos.  
Adaptação para 4 idiomas (francês, inglês, espanhol e português).

branded content
história em 
quadrinhos

cliente: planeta sustentável
descrição do trabalho: Roteiro sobre mudanças climáticas para 4 idiomas  
(francês, inglês, espanhol e português). serviços: Roteiro, capa, design,  
projeto gráfico e versão impressa e web. prazo: 9 meses.
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d) Esculturas de grandes dimensões devem ser fixadas em uma base de sustentação 
adequada, de forma que possibilite a circulação de pessoas ao seu redor; 

e) A montagem deste tipo de exposição deve acontecer no período noturno; 
f) É obrigatória a demarcação do piso, no entorno da obra, com fitas adesivas brancas; 
g) É vedada a obstrução do espaço com fita zebrada, direcionador de fluxo ou similares. 

 
6 . 1 . 5  Telas (pinturas): 

a) Não são aceitas obras com molduras e/ou vidros; 
b) De preferência telas sem chassi. Caso haja, no máximo 4cm de largura. 

 
6 . 1 . 6  Obras de materiais alternativos devem constar:  
     a) o peso de cada obra até o limite de 6kg; 
     b) o tipo de material utilizado em cada obra. 
 
6 . 1 . 7  Colagens e grafites: 
Não é autorizada a apropriação das paredes dos espaços culturais para colagens e grafites.  
 
6 . 2  L E G E N D A S  
 
6 . 2 . 1  Todos os trabalhos devem conter uma legenda em papel com gramatura mínima de 
240g. O conteúdo de cada legenda deve ser limitado ao nome da obra, ficha técnica ou texto 
artístico, não podendo conter informações de contato. 
 
6 . 2 . 2  Medidas padrão: 

a) Mínima: 3,50cm de altura x 10,00cm de comprimento; 
b) Máxima: 5,25cm de altura x 14,50cm de comprimento. 

 
6 . 3  C A R T A Z  D E  A B E R T U R A  
 
Toda exposição deve ter um cartaz de abertura para a apresentação do projeto. 
 
6 . 3 . 1  O cartaz de abertura da exposição pode ser fornecido pelo Metrô ou produzido pelo 
artista. 
 
6 . 3 . 1 . 1  O cartaz de abertura, quando fornecido pelo Metrô, é produzido em formato 
padrão, podendo conter apenas assinaturas institucionais, e-mail e site, não sendo possível a 
inserção de logomarcas. 
 
6 . 3 . 1 . 2  O cartaz de abertura, quando produzido pelo artista, pode conter informações de 
contato (e-mail e site), logomarcas de patrocinadores e /ou apoiadores.  
 
6 . 3 . 2  O cartaz de apresentação deve ser no formato padrão do Metrô e conter a faixa cinza 
e logomarca da Empresa. Vide modelo abaixo: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marte, 2072. Um avô animadão conta ao neto histórias sobre a Terra. Histórias sobre 
como cientistas descobriram que o planeta estava ficando cada vez mais quente e difícil  
de viver, a tal ponto que o avô resolveu fugir de lá. Será que foi a melhor decisão?  
Essa “saga” é contada, com muito humor, pelo cartunista Caco Galhardo, na história  
em quadrinhos Heróis do Clima. Confira alguns trechos desta divertida obra. 

O aquecimento global é uma realidade que está mudando o nosso jeito de viver.  
Esta exposição é uma contribuição do Planeta SuStentável e do Metrô de São Paulo para que 
a questão seja mais bem compreendida. Para que ninguém precise ir embora para Marte. 

a aventura e a ciência por trás das mudanças climáticas

www.metro.sp.gov.br/metro/sustentabilidade/

branded content
anúncios e exposição 

no metrô sp

cliente: planeta sustentável
descrição do trabalho: Anúncios para veiculação nacional nas revistas Veja,  
Claudia, Superinteressante e National Geographic. Exposição Itinerante no  
Metrô de SP. serviços: Anúncios e artes para exposição. prazo: 3 meses.
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16 A 20
HORAS

LEÃO

6
MESES

URSO

9
MESES

MARMOTA

5 A 6
MESES

MORCEGO

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANUAL
84.588.000 kWh 

R$ 11.936.400

FÁBRICA DE RAÇÃO,  
Consumo energia/mês
279.000 kWh  
R$56.000

MATRIZEIRO - 336.000 aves 
Consumo energia/mês
162.000 kWh  
R$32.500

INCUBATÓRIO  
Consumo energia/mês
207.000 kWh  
R$30.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  
AGRONEGÓCIO – 160.000 AVES/DIA

FIGRORÍFICO 
Consumo energia/mês
4.900.000 kWh  
R$575.000

CONSUMO MENSAL  
DE ENERGIA ELÉTRICA:
7.049.000 KWH  

R$ 994.700

AVIÁRIOS, 502 UD  
Consumo energia/mês
1.501.000 kWh 
R$301.200

EVOLUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA GLOBAL – 
A ERA DA ENERGIA DOS GASES 
TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS NA ENERGIA GLOBAL

SISTEMA PRIMÁRIO  
DE DISTRIBUIÇÃO

TRANSFORMADOR  
DE DISTRIBUIÇÃO

SISTEMA SECUNDÁRIO  
DE TRANSMISSÃO

MEDIDOR

CONSUMIDOR

SUBESTAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO

SUBESTAÇÃO DE 
TRANSMISSÃO

PLANTA CENTRAL

SUBESTAÇÃO DE 
TRANSMISSÃO

SUBESTAÇÃO  
DE GERAÇÃO

SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO

GERAÇÃO CONVENCIONAL  
COMO A ENERGIA CHEGA A VOCÊ HOJE

CONSUMIDOR 
GERADOR

CONSUMIDOR 
GERADOR

CONSUMIDOR 
GERADOR

CONSUMIDOR 
GERADOR

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PAINEIS 
VOLTAICOS

SUBESTAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO

SUBESTAÇÃO DE 
TRANSMISSÃO

SUBESTAÇÃO DE 
TRANSMISSÃO

TRANSFORMADOR 
DE ALTA TENSÃO

SISTEMA DE 
TRANSMISSÃO

PLANTA CENTRAL

GERADOR

RESÍDUOS

BIOGÁS

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
COMPLEMENTAR À GERAÇÃO CONVENCIONAL

branded content
projeto impresso e 

digital + infografias

cliente: cibiogás-er
descrição do trabalho: Edição do texto original do autor, revisão e adaptação 
de conteúdo técnico para público leigo. Criação de infográficos. serviços:  
Livro + e-book + infografia. prazo: 2 meses (1ª edição) e 1 mês (2ª edição).



branded content
edições especiais

cliente: porto seguro
descrição do trabalho: Desenvolvimento de conteúdo  tailor made para  
a área de Vida e Previdência da Porto.. serviços: Projeto gráfico, edição  
de texto e arte, logos. prazo: 7 anos de atendimento.



Natura 
Consultoria Natura e Publieditorial Natura Naturé 
Direção de arte. 
Art direction.

branded content
projeto gráfico  

e design

cliente: guia tchibum natura naturé
descrição do trabalho: Publi editorial de seis páginas com foco em público  
infanto-juvenil em comemoração ao Dia da Água. Veiculado na National  
Geographic Brasil. serviços: Design. prazo: 5 dias..



 As novidades e as atrações consagradas da cidade maravilhosa, quase 
pronta para se tornar a capital mundial do esporte

Coordenação ALESSANDRO MEIGUINS | Textos LULA BRANCO MARTINS e MARIANA SGARIONI

Ilustrações O SILVA | Mapa e caligrafia Alessandro Meiguins

RIO DE JANEIRO

O RIO 
OLÍMPICO

PANTANAL CARIOCA

Um passeio de barco pelas águas do Complexo Lagunar 
da Barra da Tijuca proporciona encontros inusitados 
com jacarés e garças em meio a mangues. Durante três 
horas um guia acompanha o trajeto de 28 quilômetros 
pela Lagoa de Marapendi,  percorrendo a Barra da  
Tijuca e a encosta da Praia da Reserva. A agência que 
realiza o passeio é a Barra Water Shuttle. bws.tur.br

PARQUE MADUREIRA 

Será um dos três lugares da cidade 
onde será possível acompanhar as 
competições dos Jogos em um telão, de 
graça. Foi o local escolhido para abrigar 
os aros olímpicos oficiais. Inaugurado em 
2012, ocupa uma área de mais de 90 mil 
metros quadrados, e sua principal atração 
é a pista de skate. Rua Soares Caldeira, 115

ESTÁDIO JORNALISTA 
MÁRIO FILHO (MARACANÃ) 

Remodelado, o estádio guarda 
as memórias do tempo em que 
era o maior palco de futebol do 
planeta. Na “calçada da fama”, no 
hall de entrada, grandes nomes da 
bola como Pelé, Garrincha e Zico 
deixaram suas marcas em peças de 
granito. maracana.com

QUINTA DA BOA VISTA 

Se estiver na região do Maracanã, vale 
conhecer São Cristóvão, tradicional 
bairro da zona norte do Rio. Ex-
residência da família real brasileira, 
a Quinta da Boa Vista abriga um 
gigantesco parque, além de Zoo, o 
Museu da Fauna e o Museu Nacional 
de Arqueologia e Antropologia.

RESTINGA DE MARAMBAIA 
São 42 km de praias de águas 
transparentes e vegetação de rara 
beleza. É possível praticar stand 
up paddle no meio da restinga 
e saborear frutos do mar em 
restaurantes especializados. O acesso 
é por Barra de Guaratiba, a cerca de 
30 minutos do Riocentro.

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA

O parque, que abriga a maior floresta 
urbana do mundo, possui acessos pelas 
zonas norte, sul e oeste da cidade. São 
mais de 3 mil hectares de Mata Atlântica. 
parquedatijuca.com.br

PRAINHA E PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DA PRAINHA 

Ótima pedida para quem gosta de 
surf e natureza – fica a cerca de 20 
minutos de carro do Riocentro, na 
Barra da Tijuca.  A prainha tem areias 
claras, águas transparentes e pouco 
movimento.  Na encosta da praia, 
há uma trilha que leva ao parque 
municipal, em que é possível ver a 
Mata Atlântica intocada.

PARQUE NATURAL  
MUNICIPAL DE MARAPENDI 

Localizado em uma área de proteção 
ambiental, destinada à preservação da 
vegetação de restinga e manguezal, o 
parque conta. São quase 10 mil quilômetros 
de área, com trilhas, parquinhos e lugares 
para piqueniques. Av. Alfredo Baltazar da 
Silveira, Recreio dos Bandeirantes.

PARQUE ECOLÓGICO  
CHICO MENDES

Criado com o intuito de preservar a 
Lagoinha das Tachas e suas cercanias – 
habitat de espécies animais e vegetais raras 
e ameaçadas, como o jacaré-de-papo-
amarelo – é uma das poucas áreas da 
cidade onde ainda se pode avistar alagados 
e restingas quase intactos, com sua fauna e 
flora originais.  Avenida Jarbas de Carvalho, 
679, no Pontal de Sernambetiba

PARQUE NATURAL BOSQUE DA BARRA

Suas vastas palmeiras amenizam o barulho dos carros 
e fazem do local – sempre florido – um cenário 
propício ao relaxamento. Avenida das Américas, 6 000

RIO WATER PLANET

Uma boa inspiração para quem assistir 
à provas de natação, salto ornamental e 
nado sincronizado é visitar um parque 
aquático logo em seguida. O Rio Water 
Planet conta com 42 atrações na água, 
além de um centro gastronômico e lojas 
de conveniência. riowaterplanet.com.br
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branded content
edição de texto, arte 

e ilustrações

cliente: revista viagem e turismo
descrição do trabalho: Pôster duplo sobre as atrações do Rio de Janeiro  
para serem visitadas durante a Olimpíada. serviços: Conteúdo, design  
e ilustrações. prazo: 45 dias..



social media
campanha de 

facebook

cliente: planeta sustentável
descrição do trabalho: Criação de texto e arte da divulgação em mídias  
sociais da edição eletrônica sobre a Expedição Agrisustenta.  
serviços: Texto e arte para memes de facebook. prazo: 1 mês.



um convite Ao universo do 
ConheCimento e, ao mesmo 
tempo, ao desconhecido.  
ao nunCa antes navegado.  
ao que já se sabe há gerações.

casa Amyr Klink

um espaço projetado para  
abrigar o aCervo e o legAdo  
do navegador que realizou  
a primeira trAvessiA a remo  
da áfriCa a amériCa do sul.

casa Amyr Klink

um  lugar para experimentAr,
para testar e para entender 
a importânCia dos limites.  
para desbravar mais do  
mundo e de si mesmo.

casa Amyr Klink 

casa Amyr Klink

o conteúdo da nova Casa  
será dividido em  módulos 
flexiveis e independentes, 
que podem ser sepArAdos  
em exposições itinerantes.

casa amyr klink 
Definição de palavras-chave

#2. Céu e mar 
geogrAfiA/correntes mArítimAs
ventos/nuvens/fenômenos nAturAis 

casa Amyr Klink

#3. i.a.t. 
interActive tAble/totem
didático/dinâmico/múltiplAs entrAdAs

casa Amyr Klink

#4. Cafe 
comidA pArA viAgem
evolução: chonK! A Adriá

csaa Amyr Klink

#5. sensorial 
experiênciA de reAlidAde virtuAl/full dome

museu Amyr Klink

#2. Ceu e mar
consumo de águA per cApitA x i.A.t.

casa Amyr Klink

#3. i.a.t.
descompressão/livros que mArcArAm 
grAndes AventurAs/frAses/Audios/videos 

casa Amyr Klink

#4. Cafe 
Alimentos do futuro
consciênciA ecológicA

casa Amyr Klink

museu Amyr Klink

#5. sensorial 
experiênciA de reAlidAde virtuAl

#3. i.A.t.
casa Amyr Klink

#4. cAfe
casa Amyr Klink

casa Amyr Klink

science World
vancouver

vienna 
sphere

eden project
cornwall

#5. sensorial 
experiênciA de reAlidAde virtuAl

museu Amyr Klink

#3. i.a.t.
como funcionA o i.A.t./lAstro AnticApotAgem
visão em corte/equipAmentos/águA/i.A.t. reAl

casa Amyr Klink

#4. Cafe 
cozinhA experimentAl
prAzer dA pAusA

casa Amyr Klink

#5. sensoriAl
casa Amyr Klink

#6. físicA
museu Amyr Klink

casa amyr klink 
... concepção da experiência

apresentações
projetos comerciais

cliente: amyr klink projetos especiais
descrição do trabalho: Criação de apresentação de vendas da Casa  
Amyr Klink. serviços: Projeto de apresentação, pesquisa de imagem 
e textos. prazo: 2 meses.
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Caco de Paula
11.999.115.864

caco.depaula@gmail.com

 

Alessandro Meiguins
11.955.000.868

meiguins.ale@gmail.com


