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Somos um estúdio criativo 
formado por profissionais 
experientes, com grande 
capacidade técnica e 
inovadora, unidos pela 
única finalidade de propor 
resultados diferenciados, 
reais, inovadores e eficientes 
para a sua comunicação 
Online e Off-line



Executivos de  
Comunicação e 
Marketing com 
mais de 15 anos  
de experiência.

Profissionais de  
comunicação 
On e Off-line com 
mais 10 anos de 
mercado.

PARCEIROS
TÉCNICOS 
QUALIFICADOS
E ENGAJADOS



Entendemos a 
necessidade do 
seu negócio.

Primeira 
coisa:1 Segunda 

coisa:
Personalizamos 
o nosso serviço 
aos seus processos 
e pessoas.2 Terceira 

coisa:
Trabalhamos de  
forma integrada, 
com envolvimento 
contínuo ou por 
projeto.

3

NOSSA METODOLOGIA

Celebramos os resultados em conjunto.4 Quarta coisa:



Acreditamos que a simplificidade é uma 
forma sincera de inovação. O mundo é 

design. A arquitetura de transformação de 
negócios abrange vários pontos de contato 

que unem o consumidor e uma marca, 
o físico e o digital, desafiando o atrito 

desnecessário entre interface, objeto e 
espaço. Nós construímos Marcas.

Portfolio



Brand assets
Typography
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DESIGEN DE EMBALAGEM E 3D

Brand assets
Iconography
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CAMPANHA 300 ANOS MINAS



CAMPANHA BBA SKEMA



CAMPANHA INTERGADO E GA

5 de maio
A GESTÃO DE ALTA 
PERFORMANCE É A 
TECNOLOGIA MAIS 

INOVADORA

TECNOLOGIA 
DE GESTÃO
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19 de maio

O BOM RESULTADO  
VEM DA ORIGEM

ORIGINAÇÃO
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2 de junho

ONDE ESTÁ  
O ERRO?

NUTRIÇÃO
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CASES ANALÍTICOS:
Margem de Erro X
Margem de Lucro

Cartas_Jogo_Camp_Eventro_GaIn_Intergado_5,6x8,7.indd   2Cartas_Jogo_Camp_Eventro_GaIn_Intergado_5,6x8,7.indd   2 13/04/21   13:1713/04/21   13:17

CASES ANALÍTICOS:
Estratégia de Compra X
Estratégia de Apartação
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CASES ANALÍTICOS:
Eficiência de Fábrica X

Eficiência de Fornecimento
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30 de junho

O MOMENTO  
CERTO PARA  

LUCRAR

COMERCIALIZAÇÃO
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14 de julho
TENDÊNCIAS E  

OPORTUNIDADES 
MERCADOLÓGICAS

GESTÃO  
DO ATIVO
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CASES ANALÍTICOS:
Estratégia de Ponto de Abate X

Estratégia de Fluxo de Caixa
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CASES ANALÍTICOS:
Perfil do Ativo X

Tendências de Mercado
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CAMPANHA LANÇAMENTO

O melhor amigo do passeio do seu pet.

Patente Petbag: WIPO/PTC/BR-2015/000097.
Um produto Imballaggio®.

Aprovado pela

Luisa Mell

NOVOPETBAG. 
O jeito prático, 

higiênico e 
ecológico de 

recolher o cocô 
do seu pet.

15 un.

30 un.

petbagoficialpetbag.eco.br petbag_oficial

SAC PETBAG®  (31) 3297-3737

vendas@petbag.eco.br

AdR_Camp_Lancamento_PetBag_42x29,7.indd   1 24/04/19   17:02
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LANÇAMENTO | REBRANDING

MAIS  
QUALIDADE,  

MAIS 
VARIEDADE 

E MAIS  
DESCONTOS

PRA VOCÊ.

SUA CASA, SEU CONFORTO.
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CAMPANHA 

PRECISAMOS 
DE MAIS 
MULHERES
NA POLITICA.

  O que não
   depende só delas,
    mas de todos nós.

A lei exige o mínimo de 30% de candidaturas 
de gênero nas eleições. Vamos cumprir a lei e 
construir um Brasil melhor.

Desde os anos 90, a Lei 9504/97 prevê o preenchimento de 30% de 
candidaturas de mulheres nas listas dos partidos e coligações. Uma 
ação afirmativa que não está surtindo efeito. Em muitos casos, o que 
ocorre é o preenchimento de vagas por candidatas laranjas. Uma 
fraude eleitoral que precisa ser denunciada e combatida. Junte-se à 
OAB Minas para incentivar as candidaturas femininas e denunciar 
as fraudes eleitorais.

Para denúncias, acesse o site oabmg.org.br

/OABMGoficial

 oab_mg_oficial



Ao longo do Caminho Novo surgiram pequenos núcleos urbanos, dentre eles o Arraial de 
João Gomes. Em 1889, João Gomes, já distrito, foi elevado à categoria de município, com 
o nome de Palmyra. O nome atual – Santos Dumont – foi conferido em 31 de julho de 1932, 
após a morte de seu filho mais ilustre: Alberto Santos Dumont.

Santos Dumont era filho de Henrique Dumont e de Francisca dos Santos. Henrique era 
engenheiro, formado na Escola de Artes e Ofícios de Paris. Na condição de empreiteiro de 
obras públicas, assumiu a construção de um trecho da Estrada de Ferro Pedro II (depois 
Estrada de Ferro Central do Brasil), que ligaria o Rio de Janeiro a Minas Gerais.

Devido a esse trabalho, Henrique Dumont se estabeleceu na localidade de Cabangu, à 
época um pequeno sítio, onde nasceu Alberto, o sexto filho do casal. A família Dumont 
morou no Sítio Cabangu até o ano de 1875, ano em que foi terminado o trabalho de 
construção do trecho da subida da Serra da Mantiqueira da ferrovia.

Em 1898, após alguns anos estabelecido em Paris, Santos Dumont decidiu retornar às suas 
origens, à sua casa natal em Minas Gerais. Como agradecimento e reconhecimento por 
seu trabalho, a casa de Cabangu lhe foi doada em 1919 pelo Governo Federal. A área do 
antigo sítio foi ampliada com a compra de terras vizinhas. Com essa ampliação e com a 
construção de um açude e a formação de pastos, Santos Dumont se tornou fazendeiro, 
dedicando-se à criação de gado holandês.

Em 1973, ano do centenário do nascimento do “Pai da Aviação”, o Parque Museu Casa Natal 
de Alberto Santos Dumont foi inaugurado. A “Casa de Cabangu”, como é carinhosamente 
chamado o museu, é mantida pelo Ministério da Aeronáutica, pela Prefeitura Municipal e 
pela Fundação Casa de Cabangu.

A criação da Fundação Casa de Cabangu, em 1949, foi uma iniciativa do historiador 
Oswaldo Castello Branco, que logo após a morte de Santos Dumont se preocupou em 
reunir seus objetos pessoais, documentos escritos e fotografias.

O Museu de Cabangu vem sendo mantido – devido ao idealismo e ao amor à memória 
de Santos Dumont – pelos membros da Fundação Casa de Cabangu, depositária de um 
rico acervo que mantém viva a história de um verdadeiro herói brasileiro: Alberto Santos 
Dumont (1873-1932).

As origens da 
cidade de Santos 
Dumont estão 
associadas 
à criação do 
Caminho Novo da 
Estrada Real, no 
início do século 
XVIII. Com esse 
novo caminho, a 
Coroa Portuguesa 
esperava diminuir 
o tempo da 
viagem do litoral 
até as ricas minas 
de ouro e de 
diamantes
das “Gerais”.

Alberto Santos Dumont nasceu no dia 20 de 
julho de 1873, na localidade de Cabangu, no 
atual município de Santos Dumont, Estado 
de Minas Gerais.

Qual o significado da 
palavra “herói”? 

A exposição Santos Dumont - Herói Brasileiro pretende, especialmente diante do 
público infantojuvenil, ampliar as possibilidades, explorar novos espaços, transformar o 
erudito e o distante em algo presente e possível.

Sem dúvida, esse é um dos primeiros passos para despertar a curiosidade de 
todos, principalmente de crianças e adolescentes, cidadãos do futuro e, quem sabe, 
inventores, cientistas e artistas do século XXI.

Investir em conhecimento e cultura é criar condições para que cada indivíduo se 
aperceba da imensidão de possibilidades em seu horizonte.

Observar a natureza e aprender com ela, inventando ou aprimorando máquinas, foi 
uma das marcas de Santos Dumont (1873-1932), um gênio cujos trabalhos envolveram 
diversas áreas do conhecimento. Reconhecer Santos Dumont como um gênio, 
um herói, mas também como alguém que merece ser estudado, compreendido e 
admirado, é um dos meios para dar continuidade ao seu legado.

É preciso sempre acreditar que a educação e a cultura levadas ao alcance de milhares 
de pessoas podem se constituir no grande impulso transformador de nossa sociedade. 
Esse é o conceito e o sentido desta exposição.

Se procurarmos no dicionário, encontraremos várias definições, como “semideus”, “personagem principal de uma obra 
de ficção”, “indivíduo que se distingue por seus feitos” e “indivíduo por quem se tem enorme admiração”. 

Ele é um daqueles brasileiros que nos dão orgulho de sermos brasileiros, assim como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, 
Carlos Drummond de Andrade, Paulo Coelho, Machado de Assis, Ayrton Senna, Baden Powell, Oscar Niemeyer, Tarsila 
do Amaral, Mário de Andrade, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, Rubem Alves, Paulo Freire, Dom Paulo Evaristo Arns, 
Glauber Rocha, Villa-Lobos e tantos outros.

Santos Dumont... Inteligência viva, alimentada por imensa e constante curiosidade por todos os assuntos científicos e 
mecânicos. Seus primeiros livros de leitura foram as obras de aventura e ficção científica do escritor francês Júlio Verne.

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/mostra-inedita-traz-ao-recife-objetos-e-criacoes-de-santos-dumont.ghtml
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CLIQUE AQUI E ASSISTA O FILME



Com nosso time multidisciplinar, de 
publicitários a arquitetos, desenvolvemos 

trabalhos com atenção especial às 
necessidades de nossos clientes. Juntamos 

as estratégias de vendas e a tecnologia e 
criamos soluções para lançamentos no 

mercado imobiliário. Somos especializados 
em Maquete Eletrônica, Perspectivas 3D, 

Tour Virtual e Animações 3D.  
Quer destacar o seu empreendimento? 

Para nós, cada detalhe importa.

Lançamento 
imobiliário
Arquitetura 3D
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F E R R E T T E
R E S I D E N C I A L



EDIFÍCIO EMOÇÕES / GOIANIA / INTERNAS E FACHADA



IMAGEM AÉREA



IMAGEM INTERNA



INTERNAS E FACHADA



PROJETO ARGELIA | INTERNAS



www.jobs3.com.br

OBRIGADO!


