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_________

A Polar Studio  é uma agência jovem, pequena, tailormade, 
um bistrô de ideias. Nasceu em 2008 para trazer novos 
significados a projetos de comunicação. 

Com uma linguagem esperta, livre, criou marcas, desenhou estratégias 
e deu vida a projetos com diversos perfis. Em comum, o desejo de pensar 
fora da curva, sem amarras, com foco no futuro. Durante estes sete anos 
planejamos e conquistamos alguns territórios através de uma comunicação 
personalizada. Do naming e criação de textos saborosos à projetos de 
experiência de marca, inspiramos e fomos inspirados por vários clientes. 
Campanhas inteiras nasceram em viagens de pesquisa ou em passeios
pelo centro de São Paulo, nossa cidade base. 
 
Já fugimos de uma copa do mundo para produzir sem ruídos e manter  
a nossa vocação para o branding e design com alguma poesia e muita 
verdade. Na Polar os processos ganham projeção e se refletem em 
resultados consistentes, com fôlego para atravessar mais sete, setenta anos. 

E com a ajuda de novas ferramentas como o Design Learning e o Place 
Branding estamos prontos para outros desafios. Para transformar novas 
marcas e pensar a identidade de novos negócios, experiências e lugares. 
_________

Traga sua marca, pegue uma xícara de chá, puxe a cadeira e vamos conversar.



TERRITÓRIOS

_________

A Polar Studio navega por 
diversos territórios em busca 
das melhores soluções para 
nossos projetos.

Aqui, todos os trabalhos 
passam por uma profunda 
fase de estudo e pensamento 
para mapearmos o caminho 
mais assertivo a seguir 
antes de aplicarmos nossas 
ferramentas e processos.

PENSAMENTO FERRAMENTA
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__

PRESS KIT LAVADORA ECOLOGIC
__

Electrolux do Brasil
__

2013
__

Para estimular a grande imprensa em conhecer
as características ecológicas e sustentáveis de uma  
nova lavadora Electrolux, criamos um press kit 100% 
natural formado por um vaso de bambu e uma muda 
de bambu da sorte, que cresce facilmente em qualquer 
ambiente, para destacar o cuidado que a empresa 
tem ao produzir seus eletrodomésticos.

Para armarzenar os documentos como o release e as 
fotos de divulgação criamos um pendrive também em 
bambu, além de uma tag de apresentação, impressa 
em tinta vegetal (soy ink) sobre papel semente de cravo, 
que depois de lido poderia ser plantado no próprio vaso, 
reduzindo a zero o lixo gerado pelo objeto.

O resultado foi uma grande mídia espontânea do produto 
e da marca nos principais veículos e blog de design, 
decoração e sustentabilidade do Brasil.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos e Thiago Moreira
Produção Gráfica: Attach
Mockup 3D: Rodolfo Chritianini
Fotos Portfólio: Estéfi Machado





__

MANUAL DO PORTA-VOZ
__

Electrolux do Brasil
__

2012
__

Para o treinamento realizado com seus executivos 
da América Latina, a Electrolux solicitou a criação 
de um Manual onde todas as políticas internas 
de comunicação estivessem acessíveis de uma 
forma clara e didática e, principalmente, que não fosse 
descartado pelo profissional após a primeira leitura.

A solução foi sistematizar o conteúdo no formato 
de um llivro com um design clean e sofisticado.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos e André Toledo
Produção Gráfica: Stelio Neto e Empório de Produção
Fotos Catálogo: Estéfi Machado





__

CALENDÁRIO + POLÍTICAS INTERNAS
__

Electrolux do Brasil
__

2012
__

Como brinde de final de ano para seus funcionários 
em todo o Brasil, a Electrolux solicitou à Polar Studio 
um objeto que aliasse a função prática (um calendário)  
a uma característica funcional. O objeto deveria 
apresentar aos colaboradores as Políticas Internas  
da empresa de forma acessível e de fácil consulta  
durante todo o ano.

As ideias apresentadas foram baseadas em objetos 
de desejo, com otimização de espaço nas  mesas e acesso 
facilitado ao conteúdo, através das soluções de design.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos e Thiago Moreira
Produção Gráfica: Attach
Mockup 3D: Rodolfo Chritianini





__

BRANDBOOK CASA ELECTROLUX
__

Electrolux do Brasil
__

2014
__

A Casa Electrolux é uma Flagship Store da Electrolux 
em São Paulo onde o consumidor pode viver uma 
experiência de marca em sua total plenitude. Com 
o sucesso do projeto no Brasil, a marca pretende 
desenvolver outras Casas em cidades da América 
Latina mas, para isso, precisava de um manual de uso 
e aplicação para sua correta implementação.

A Polar Studio foi responsável não só pelo design 
do Manual mas também pela sua concepção editorial, 
pesquisa de materiais utilizados na Casa Electrolux, 
redação e tradução.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design e Pesquisa: Gustavo Santos
Redação: Denise Niz, Gustavo Santos e Maria Cláudia Brígido
Tradução Inglês: Maria Cláudia Brígido
Fotos Casa Electrolux: Rômulo Fialdinni
Produção Gráfica: Stelio Neto





__

PRESS KIT REFRIGERADOR BELLA TOUCH
__

Electrolux do Brasil
__

2014
__

Para o lançamento de um novo refrigerador altamente 
tecnológco, com um ‘tablet’ imbutido em sua porta com 
vários apps, criamos um press kit para a imprensa e blogs 
onde um QR Code impresso em um prato era entregue 
aos jornalistas convidando-os a conhecer melhor o 
produto, escaneando o código. Ao usar um tablet ou 
smartphone para escaneá-lo, um vídeo era exibido 
apresentando as características do novo produto 
e  convidando a todos para um evento especial que 
aconteceu na Casa Electrolux. Um hotsite de apoio 
também foi produzido para a ação.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Redação: Denise Niz
Produção Gráfica: Polar Studio
Vídeo: Mooverama
Desenvolvimento Hotsite: Webii

Link Vídeo: https://vimeo.com/90583711







__

PROJETO #DESAFIOELECTROLUX
__

Electrolux do Brasil
__

2014
__

Dando continuidade à ação de lançamento de seu 
novo refrigerador, um concurso culinário foi criado
para blogueiros na casa Electrolux. A premiação final 
foi o próprio refrigerador. 
 
A Polar Studio concebeu a marca e a identidade visual  
da competição. O evento foi transmitido ao vivo via web  
e amplamente difundido pelas redes sociais, através 
das perfis dos próprios participantes.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
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__
ID VISUAL REVISTA ARKÉ
__
Residência Criativa
__
2016
__
Para criar a identidade visual e projeto gráfico  
da revista Arké, publicação para discussão, fomento 
e capacitação de curadoria de conteúdos digitais 
para professores, nos inspiramos no universo da 
Alquimia e de seus quatro elementos fundamentais 
- o ar, a terra, o fogo e a água - e de seus processos 
até chegar ao essêncial de cada elemento ou 
matéria - filtragem, condesaão e catalização - para 
encontramos uma linguagem altamento pertinente 
no mundo com excesso de informação e pouco 
dissernimento do que de fato é relevante. 

Arké é o resultado da filtragem e condensação  
do universo inteligível de informação disponível  
na internet. 

É o nosso ouro, o resultado da depuração 
apurada, assertiva e consolidada através de um 
processo minucioso e quase alquímico de filtragem 
desse conteúdo, pronto para ser catalisado e  
transformado em informação útil e relevante. 
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Redação: Adriana Costa
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__
EMBALAGEM SWATCH
__
Swatch do Brasil
__
2016
__
O desafio proposto pela Swatch Brasil à Polar Studio 
foi criar uma embalagem para o seu e-commerce 
que seja, ao mesmo tempo, discreta por fora - já que 
seu conteúdo é valioso e enviado pelo correios -   
mas surpreendente por dentro e de estrutura 
modular, onde possa ser enviado várias 
possibilidades de produtos na mesma embalagem.

A solução encontrada pela Polar Studio foi 
transformar a caixa de entrega dos produtos em 
uma nova experiência, desde a personalização do 
tom de voz na entrega até o ato da descoberta ao 
abrir o pacote, além da enorme possibilidade da 
própria embalagem se tornar em uma poderosa 
ferramenta de marketing, através do efeito únboxing’, 
onde consumidores compartilham suas experiências 
ao abrir pacotes recebidos pela internet através de 
vídeos nas mídias sociais.

Além do recurso como ferramenta de marketing  
e de experiência para o consumidor, a nova caixa  
de e-commerce da Swatch foi concebida a partir 
de um berço de papel modular e destacável para 
que a mesma embalagem funcione para diversas 
configurações de entrega: 1 relógio, 2 relógios, 2 
relógios e acessórios.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Design e Redação: Gustavo Santos
Imagens 3D: Claudionor Gomes







__
APP E GUIA EMBARQUE IMEDIATO
__
Sestine Malas e Mochilas
__
2015
__
Para uma concorrência, criamos um projeto de 
experiência para a marca de malas e mochilas 
Sestine onde desenbvolvemos um aplicativo e  
um guia impresso com uma curadoria de locais  
e cidades para que o consumidor da marca possa 
ter acesso à novos lugares sempre que tiver 
que viajar.
 
__
Direção de Criação: Polar Studio e Casa 19 Design
Design Gráfico e UI: Gustavo Santos







__
PITANGA - CURADORIA PARA CRIANÇAS
__
Projeto Proprietário
__
2015/2016
__
“Em tempos de crise, o consumo se transforma em 
experiência”.  A partir dessa frase concebemos, 
dentro da Polar Studio, o Pitanga - Curadoria para 
Crianças”, em outubro de 2015, Com foco no melhor 
do design infantil, entre produtores, marcas de 
moda, decoração e editoras, a  ideia é criar um novo 
conceito de consumo.

O Pitanga tem como vocação reunir em sua 
plataforma uma seleção de marcas com foco no 
mercado para os pequenos que aposte em inovação, 
qualidade e design. 

Com apenas 1 ano, o evento já se consolidou no 
mercado como uma das mais importantes feiras 
do segmento, com uma curadoria extremamenbte 
apurada, que vai desde a loicação e a escolha e 
treinamento do vallet até a seleção rigorosa das 
marcas e a preocupação com a atmosfera do 
evento, com uma trilha sonoira concebida para  
cada edição e registro em vídeo .

Como plataforma de curadoria do universo para os 
pequenos, o Pitanga começa a abrir seus braços 
para outras esferas além da feira como ediçãoo 
livros, bate-papos sobre temas relacionados ao 
universo infantil, mostra de filmes, uma plataforma 
digital para venda de produtos entre outras ações.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Polar Studio
Redação: Denise Niz
Fotos Eventos: Paula Perrier e Tati Abreu







livros

música talks food





REALIZAÇÃO APOIO ACEITAMOS :)
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___
Clique no link e veja o vídeo da edição 01 | https://vimeo.com/145851352

___
Clique no link e veja o vídeo da edição 02 | https://vimeo.com/155817184

___
Clique no link e veja o vídeo da edição 03 | https://vimeo.com/166393952



__

CALOR - FEIRA DE ALIMENTAÇÃO 
ARTESANAL
__
Projeto Proprietário
__
2016
__
O Calor é um evento mensal, realizado no bairro 
da Vila Madalena, que tem como premissa básica 
a valorização e disseminação da gastronomia local  
com alma, feita por pequenos produtores e com 
um forte movimento de resgate de um elemento 
fundamental para a construção do imaginário e  
da identidade cultural de um povo: a comida feita  
em casa. 

Com uma curadoria precisa, a ideia é descobrir novos 
produtores que, de forma artesanal, ressignificam 
ingredientes originais, contemporizando o produto 
final. Além da feira presencial - um importante fórum 
de discussão, interação e encontros em torno da 
comida artesanal -  uma plataforma digital está 
sendo desenvolvida para estabelecer uma rede entre 
produtores e consumidores.

Aqui na Polar, além da criação do evento, curadoria, 
produção e organização, criamos o naming. A lidentidade 
visual e inguagem gráfica foi desenvolvida pelo estúdio 
parceiro Mono Artes Gráficas. 
__
Criação Projeto: Polar Studio + Mono Artes Gráficas
Design: Julio Dui (Mono) + Gustavo Santos (Polar)
Poster Risografia: Mario Níveo
Redação: Denise Niz
Fotos: Edu Delfim











__
O LIVRO DA ESTÉFI
__
Companhia das letras
__
2016
__
Aqui na Polar temos paixão por livros. Gostamos 
do cheiro, da textura do papel, das capas, relevos, 
volumes, fontes e tudo o que se relaciona a este 
universo. Fazer livros é uma honra e não podíamos 
estar mais felizes. 

A Polar Studio foi convidada pela autora, Estéfi 
Machado - blogueira de mão cheia - a cuidar de todo 
o projeto de seu primeiro livro, em formato luxuoso  
(26cm x 26cm, em capa dura) para a editora 
Companhia das Letras.

Criamos o título do livro, passando pelo projeto 
editorial e gráfico até o design e diagramação  
de todas as 162 páginas. 
__
Direção de Criação: Polar Studio
Projeto Gráfico e Editorial, Design,  
Diagramação e Capa: Gustavo Santos
Foto Capa: Estéfi Machado e Gustavo Santos









__
REBRAND LIVLIGHT
__
LivLight Nutrição Gourmet
__
2012/2015
__
Por questões jurídicas, a empresa de entregas  
de alimentos saudáveis da nutricionista Maria Cecilia 
Corsi precisou mudar seu nome, Essencial Light,  
depois de 6 anos estabelecida no mercado e com 
público consolidado. 
 
A Polar foi chamada para criar um projeto extenso 
de reposicionamento de marca, que englobou desde 
a criação de um novo nome, passando por pesquisas 
e diagnósticos de marca até o desenvolvimento  
de toda identidade visual, que envolve embalagens 
para entregas e para seus diversos  produtos 
e serviços. Atuamos também na criação de um 
documento de ações estratégicas e ajudamos na 
construção, manutenção e engajamento do público 
nas redes sociais.

O resultado final foi um profundo estudo de 
Arquitetura de Marca, onde os negócios  
da empresa foram divididos e organizados,  
podendo assim crescer de forma independente  
e consistente para conseguir caminhar com suas 
próprias pernas. 
__
Direção de Criação: Polar Studio
Pesquisa: A Arte da Marca
Planejamento Estratégico: A Arte da Marca + Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Redação: Denise Niz
Desenvolvimento Web: Webii
Fotos Pratos: Antônio Rodrigues
Fotos Produtos e Loja: Paula Perrier
Fotos Portfólio: Estéfi Machado





___
Marca Anterior

















__

TRIP KIDS
__

Polar Studio
__

2015
__

Trip Kids - Curadoria de Destinos em Família - é uma 
plataforma digital de conteúdo, storytelling, relatos, 
curadoria de conhecimento, consultoria e criação 
de projetos especiais sobre viagens com família que 
fujam do lugar comum.

A ideia é ampliar os horizontes de destinos ou até 
mesmo visitar os mais comuns sobre outra ótica, 
onde toda a família podem aproveitar a viagem de 
uma forma única.

A ideia também é oferecer alguns produtos e 
serviços exclusivos, como guias personalizados 
pensados junto com os clientes, guias especiais e 
temáticos sobre cidades, bairros ou por temas, 
consultoria de viagem e geração de conteúdo e de 
brand content.
__

Concepção: Polar Studio
Direção de Criação: Denise Niz e Gustavo Santos
Planejamento Estratégico e Pesquisa: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Direção de Redação: Denise Niz 
Desenvolvimento Web e Mobile: Hizzo Jobs DIgitais











__

APRENDIZ MÍDIAS SOCIAIS
__

United Way Brasil
__

2012
__

A consultoria de projetos criativos e sociais 
Residência Criativa desenvolveu um projeto para  
a ONG United Way Brasil de capacitação e formação 
profissional de jovens da periferia de São Paulo  
para a profissão de ‘Analista de Mídias Sociais’. 

O objetivo foi apresentar outras perspectivas 
profissionais para esses jovens além daquelas  
tradicionais já oferecidas, ao mesmo tempo que 
vinha suprir uma demanda de trainees para essa 
área nas agências de comunicação. 
 
A Polar foi convidada para desenvolver a identidade 
visual do projeto, assim como gerar o conteúdo 
didático das apostilas e ministrar aulas para os 
jovens em dois módulos: 01/Mídias DIgitais  
Panorama Histórico e Conceitual e 03/ Fundamentos 
Branding e Marketing Digital. 
 
O resultado foi uma parceria com a APADi  
(Associação Paulista das Agências Digitais),  
onde cerca de 6% dos jovens capacitados foram  
absorvidos por algumas das agências associadas.

__

Concepçãodo Projeto: Residência Criativa
Direção de Criação: Polar Studio
Design e Conteúdo dos Módulos 01 e 03: Gustavo Santos









__

ID VISUAL CLIQUE INCENTIVO
__

MP Full Marketing
__

2012
__

No desenho da marca Clique Incentivo, 
plataforma online de crowdfunding para projetos 
culturais financiados a partir da renúncia fical de 
pessoas físicas, a busca foi por uma forma gráfica 
e tipográfica que expressasse o DNA do serviço, 
onde a ideia de diversidade, contemporaneidade 
e transparência fosse ressaltada.

Durante o processo de criação, a ideia de 
sobreposição de elementos - simbolizando
a diversidade da produção cultural brasileira -
foi destacar que a partir da interação entre 
elementos distintos se cria algo novo, inédito, 
inesperado, mas sempre com um elemento em 
comum, que unifica partes até então sem conexão.

A escolha por ícones orgânicos e mutantes,
em constante transformação, reflete a profusão
de projetos culturais e a habilidade nata da marca
de se adaptar a qualquer ambiente.
__
Direção de Criação: Polar Studio 
Planejamento Estratégico: Robson Henriques
Design : Gustavo Santos







__

ID VISUAL MUSEU EM MUTAÇÃO
__

Residência Criativa
__

2012
__

Museu em Mutação é uma plataforma colaborativa 
de fomento e discussão sobre temas relativos  
a museus e seu papel na sociedade contemporaêa  
em uma era digital, onde os acervos estão 
disponíveis online. 
 
A Polar criou a marca e identidade visual,  
seus desdobramentos gráficos e participou  
como referência no tópico relação entre 
Museus e Cidades.
__

Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Redação: Adriana Costa







 museuemmutacao.wordpress.com
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REALIZAÇÃO

www.residenciacriativa.com
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__

BRAND GUIDELINES
__

Geometry Global
__

2013
__

Com a fusão global da G2 e Oglivy Action, 
uma nova agência foi criada: Geometry Global. 
Para sistematizar sua nova identidade visual,  
criada pelo escritório brasileiro, a Polar Studio  
foi conviada a estruturar e desenhar o Brandbook, 
que é utilizado como critério de uso e aplicação
da marca em mais dos 90 escritórios localizados  
nos 56 países em que a agência está presente. 

__
Direção de Criação: Polar Studio + Geometry Global Brasil
Design: Gustavo Santos
Redação: Gustavo Santos e Geometry Global Brasil 
Mockup 3D: Luciana Gelli





__

ENCICLOPÉDIA OLÍMPICA BRASILEIRA
__

MP Projetos Culturais
__

2015
__

Um projeto editorial audacioso: uma enciclopédia 
com mais de 1.700 verbetes de atletas olímpicos 
brasileiros reunidos em um livro de 600 páginas, 
de grande formato, dividos em três tomos 
(português, inglês e espanhol).

O maior desafio na sua concepção foi a escassez 
de imagens ilustrativas e pela restrição do uso dos 
símbolos oficiais dos Jogos Olímpicos por não 
se tratar de um produto oficial do COI e sim 
uma pesquisa acadêmica com tratamento 
de livro de arte. 
 
A solução foi trabalhar graficamente a sobreposição 
de cores e tipografias, rementendo às cores dos 
anéis dos Jogos Olímpicos, além de ilustrações de 
pictogramas sobrepostos, em alusão às modalidades 
praticadas no evento.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos e Rafael de Azevedo
Ilustração: Gustavo Santos
Produção Gráfica: MP Projetos Culturais

Enciclopédia
Olímpica
Brasileira
Katia Rubio 





__

ID VISUAL KIDDO
__

Grupo Ópera
__

2013
__

Para a nova feira de varejo de moda e design 
para crianças do Grupo Ópera, a Polar Studio 
foi responsável pela criação da marca e identidade 
visual, do manifesto e de todo desdobramento 
de sua comunicação.

No desenho da marca KIDDO buscamos 
espelhar a nova geração de pais e filhos, 
extremamente conectada, rodeada de informações, 
que vive, respira e valoriza o design mas que sabe 
filtrar suas escolhas, sem se amparar em tendências. 
Ao contrário, muitas vezes são eles 
que estabelecem regras e novas tendências. 

A escolha por formas geométricas representa
uma eterna possibilidade de mudança - devido
a sua versatilidade em trocar as cores - mas
sempre mantendo seus valores mais fundamentais.

Seu desenho remete à um Origami,
jogo milenar oriental que desafia a inteligência
de gerações através de uma extrema simplicidade.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos 
Redação: Denise Niz
Fotos Evento: Divulgação











__
REBRAND ÓPERA
__
Grupo Ópera
__
2011/2013
__

O Grupo Ópera, uma das maiores feiras de 
atacado de moda infantil da América Latina, que 
movimenta em cada edição algo em torno de 100 
milhões de reais, chamou a Polar Studio para um 
profundo projeto de reposcionamento de marca 
com o objetivo de ampliar sua percepção e, 
consequentemente, seu valor de mercado.
 
Após um denso período de pesquisa e estudos,  
a Polar Studio apresentou um novo desenho de 
marca e o desdobramento de identidade visual,  
além de ser responsável por toda a comunicação 
e conceito de três edições da feira, onde viu seu 
público aumentar exponencialmente. 
 
Também fomos responsáveis pela criação editorial  
e gráfica da óperamag, uma revista proprietária  
distribuida gratuitamente para mais de 30.000  
pessoas, além de criar ações de construção de  
imagem através de relacionamento com  a imprensa.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Planejamento Estratégico: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Design Colaboradores: Fernando Barcellos e Rafael de Azevedo
Ilustração: Estéfi Machado e Ateliê ZigZag
Redação: Denise Niz
Desenvolvimento Web: Webii
Animação Vídeo: Daniel Todeschi
Fotos Editoriais Óperamag: Carol Sachs e Erika Verginelli
Fotos Evento: Mariana Marques (divulgação)
Fotos Portfólio: Estéfi Machado e Gustavo Santos

Link Video: https://vimeo.com/25087044



___
Marca Anterior





























__

CHOCAKE INVERNO 2013
__

Chocake Moda Infantil
__

2012
__

A marca de moda infantil Chocake, nascida 
no tradicional bairro de comércio popular  
do Bom Retiro, em São Paulo, buscava uma nova  
imagem a fim de expandir seu público para  
além de suas fronteiras.

Para a criação da campanha de Inverno 2013, 
optamos por produzir as fotos em uma praça 
pública para que as crianças pudessem 
brincar livremente, como antigamente.

O resultado é uma imagem leve e sofisticada,  
fugindo dos lugares comuns do universo da  
moda, principalmente quando se pensa no  
segmento infantil.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Direção de Arte Fotos: Denise Niz
Design Catálogo: Gustavo Santos
Casting e Produção Executiva:  Denise Niz
Redação: Denise Niz
Fotos Catálogo: Estéfi Machado





__

CONTOS DE VESTIR VERÃO 2014
__

Contos de Vestir
__

2014
__

A Contos de Vestir é uma marca paulistana 
de fantasias com uma grande força lúdica 
e imagética. Se inspira nos Contos de Fada para 
vestir os pequenos em intermináveis brincadeiras  
de Faz de Conta.

Na campanha Verão 2014, a Polar Studio  
criou um universo imaginário que transforma 
qualquer lugar onde a criança estiver - uma rua,  
uma praça ou em casa - em reinos mágicos, 
florestas repletos de cavalheiros e princesas.  
Basta usar a imaginação.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Direção de Arte Fotos: Denise Niz
Casting e Produção Executiva:  Denise Niz
Design Catálogo: Gustavo Santos
Redação: Denise Niz
Fotos Catálogo: Estéfi Machado







__

VÍDEO RECEITA
__

Dri Knapp
__

2013
__

Para a marca Dri Knapp, que produz artesanalmente 
bolos, doces, além vestidos e outras delicadezas, 
criamos um novo posicionamento através da tagline 
‘Handmade with Love’.

A partir deste conceito, produzimos um vídeo receita 
para ações de ativação da marca nas redes sociais, 
com a apresentação do processo de criação e 
montagem de um bolo 100% artesanal, feito com 
extremo cuidado e leveza. Mostramos os  segredos 
da receita elaborada pela chef Adriana Knapp, desde 
a escolha dos ingredientes até a decoração com 
flores frescas.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Direção de Cena: Denise Niz
Captação e Edição Vídeo: Paula Perrier

Link Vídeo: https://vimeo.com/77367135





__

MENINAS BOTÂNICAS
__

Dri Knapp
__

2014
__

Na campanha Verão 2014 da linha de roupas 
da marca Dri Knapp, criamos o conceito ‘Meninas 
Botânicas’ para reforçar ainda mais 
o posicionamento ‘Handmade with Love’ através 
de imagens de crianças brincando em um ambiente 
extremamente delicado, entre flores e pequenos 
insetos.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Design Catálogo: Gustavo Santos
Fotos Catálogo: Tatiana Abreu (Estúdio Barbarella)







__

PRESENÇA DIGITAL GREEN
__

Green by Missako
__

2013/2015
__

A Polar Studio foi responsável pela construção  
e reposicionamento de público, mediação dos fluxos 
de conversação, redação e curadoria de conteúdo  
de toda a presença digital da marca Green by  
Missako na internet. 
 
Fomos responsáveis também pela concepção, 
design e implementação do novo site institucional  
da marca.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos 
Gestão de Fluxo de Conversação, Redação e Curadoria 
de Conteúdo: Denise Niz
Desenvolvimento Web: Webii 





__

REBRAND KUKLA
__

Kukla Moda Infantil
__

2011
__

Kukla é o nome que a Polar Studio criou para 
reposicionar a antiga Princess by Dalila Toledo, 
marca infantil de Campinas com forte 
acento regional. Como novo nome e um novo 
posicionamento, Kukla, Moda para Vestir e Brincar, 
a marca ganhou um fôlego, ampliou seu público e se 
estabeleceu no concorrido mercado infantil. 
 
Para a Kukla, além de um novo posicionamento, 
nome e slogan, a Polar Studio refez toda 
a identidade visual, planejamento de comunicação 
online e offline, planejamento de mídia e as 
campanhas semestrais.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Planejamento Estratégico: Denise Niz e Gustavo Santos
Design: Gustavo Santos 
Redação: Denise Niz
Fotos Portfólio: Gustavo Santos
Desenvolvimento Web: Webii



___
Marca Anterior







__

KUKLA INVERNO 2012
__

Kukla Moda Infantil
__

2012
__

Para a primeira campanha com o nome Kukla, 
buscamos estabelecer uma forte primeira 
impressão no mercado para a nova marca 
que nascia. 
 
Optamos por buscar um nome de peso para esse 
primeiro material, contratando uma fotógrafa 
renomada e modelos desconhecidas, logo, mais  
espontâneas. 
 
Para a locação, fomos até uma usina de  
beneficiamento de açúcar do começo do século XX  
no interior de São Paulo, em estilo inglês vitoriano,  
que nos trouxe toda a grandiosidade de um ‘castelo’ 
e que serviu como cenário para as brincadeiras  
das crianças.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Casting e Produção Executiva: Denise Niz
Design: Gustavo Santos 
Redação: Denise Niz
Fotos Catálogo: Erika Verginelli
Fotos Portfólio: Estéfi Machado





__

KUKLA VERÃO 2013
__

Kukla Moda Infantil
__

2012
__

Na segunda campanha da marca, optamos por 
manter uma das modelos da campanha anterior  
com o objetivo de fortalecer a imagem da marca, 
através da continuidade.  
 
A produção foi feita ao ar livre em praças públicas  
de São Paulo, com a fotográfa brasileira radicada  
em Londres Carol Sachs, que já fez campanhas  
para Dior e fotografou para revistas como Monocle  
e Wallpaper.
__
Direção de Criação: Polar Studio
Casting e Produção Executiva: Denise Niz
Design: Gustavo Santos 
Redação: Denise Niz
Fotos Catálogo: Carol Sachs
Fotos Portfólio: Estéfi Machado





__

VERÃO 2014 L’ÉTÉ
__

L’été
__

2013
__

Para campanha Verão 2014 da marca de 
moda praia L’été, saimos do óbvio das locações 
da categoria e fomos para uma fazenda no interior 
de São Paulo em busca de uma Floresta Encantada, 
tema da coleção. A ideia era contextuaizar o produto 
em outra situação de verão mas que não fosse 
no ambiente litorâneo. 
 
Desde o formato do catálogo (grande), a seu  
papel (poroso); do casting preciso e aos objetos  
de cenas inusitados e à escolha da luz perfeita, 
o catálogo de verão 2014 da L’été trouxe uma  
nova percepção para a marca.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Casting e Prdução Executiva: Denise Niz
Design: Gustavo Santos 
Redação: Denise Niz
Fotos Catálogo: Erika Verginelli
Fotos Portfólio: Estéfi Machado
Making Of: Mooverama

Link Making Of: https://vimeo.com/73494901





__

VERÃO 2015 L’ÉTÉ
__

L’été
__

2014
__

Para a campanha 2015, tivemos que recorrer 
ao estúdio para as fotos de uma marca de moda 
praia por questões climatológicas. Como o tema 
era oriente, abusamos dos símbolos regionais no 
imaginário coletivo para conceber uma campanha 
simples porém marcante.

Utilizamos cores fortes em contrastes a objetos  
de cena lúdicos para apresentar a nova coleção.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Casting e Produção Executiva: Denise Niz
Design: Gustavo Santos 
Redação: Denise Niz
Objetos de Cena: Estéfi Machado
Fotos Catálogo: Erika Verginelli





__

VERÃO 2016 L’ÉTÉ
__

L’été
__

2015
__

Na terceira campanha para a marca L’été Moda 
Praia fomos até a Ilha de Comandatuba, em busca 
da luz e céu perfeitos que só a Bahia tem !

A ideia foi apresentar a nova coleção Verão longe
dos clichês muito coloridos e contrastados de uma
campanha na praia e sim trazer a leveza de um final
de tarde em uma praia linda e deserta, repleto de
brincadeiras e de interação com a natureza.

__
Direção de Criação: Polar Studio
Casting e Produção Executiva: Denise Niz
Design: Gustavo Santos 
Fotos Catálogo: Erika Verginelli







__

PAUL FRANK KIDS INVERNO 2013
__

Kickers
__

2013
__

A versão brasileira da marca californiana Paul Frank 
nos procurou para criarmos um lookbook em estúdio 
para ajudar a equipe de vendas a vender a nova 
coleção que tinha acabado de chegar ao mercado. 

O resultado: um simples material de vendas para 
revendedores se transformou  em um poderoso 
catálogo que se desdobrou em uma campanha 
na mídia especializada.
__

Direção de Criação: Polar Studio
Casting e Produção Executiva:  Denise Niz
Design: Gustavo Santos
Fotos Catálogo: Erika Verginelli
Fotos Portfólio: Estéfi Machado





__

PAUL FRANK INVERNO 2013
__

Kickers
__

2013
__

Pegando carona na campanha criada para a coleção 
kids, criamos também uma versão adulta do catálogo 
que, apesar dos públicos distintos, manteve a mesma 
identidade. 
 
Para o casting, apostamos em new faces que,  
na sequência, foram destaques em campanhas  
e eventos de moda como a São Paulo Fashion Week.
__

Direção de Criação: Polar Studio
Casting e Produção Executiva:  Denise Niz
Design: Gustavo Santos
Fotos Catálogo: Erika Verginelli
Fotos Portfólio: Estéfi Machado





__

STAND PAUL FRANK INVERNO 2013
__

Kickers
__

2013
__

Como desdobramento da primeira campanha 
da Paul Frank no Brasil, fizemos a concepção e a 
produção dos stands da marca nas duas principais 
feiras de atacado do Brasil: FIT e Ópera que, juntas, 
recebem mais de 30.000 lojistas e compradores de 
todo o país. 
 
Ao todo, foram dois stands de 21 m2  e 15 m2  onde 
desenvolvemos o projeto cenográfico, a curadoria  
do mobiliário e o design das comunicações.
__

Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Produção Executiva: Attach Eventos
Fotos Evento: Gustavo Santos





__

PAUL FRANK KIDS VERÃO 2014
__

Kickers
__

2013
__

Para a segunda campanha da marca no Brasil  
nos baseamos no aprendizado da edição anterior 
e também produzimos em estúdio, nos 
apropriando dos recursos de luz e sombra para criar 
uma atmosfera única. 

O resultado foi uma campanha divertida, colorida 
e leve, fugindo dos estereótipos da categoria para 
produzir uma comunicação reconhecida pela matriz 
na Califórinia.

__

Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Casting e Produção Executiva:  Denise Niz
Fotos Catálogo: Erika Verginelli
Fotos Portfólio: Estéfi Machado
Making Of: Mooverama

Link Making Of: https://vimeo.com/66982740





__

STAND PAUL FRANK VERÃO 2014
__

Kickers
__

2013
__

Para o lançamento da nova coleção, a Paul Frank 
ampliou sua participação na feiras de atacado 
através de um espaço físico maior, mais elaborado  
e capaz de apresentar aos clientes toda a força 
da marca californiana. 
 
Criamos uma espécie de casa de verão na 
montanha para o Julius, mascote da marca, onde 
toda a ambientação e cenografia foi concebida 
para que os visitantes se sentissem visitando uma 
autêntica casa de madeira nos Alpes. 

A Polar Studio desenvolveu o projeto 
cenográfico, a curadoria do mobiliário 
e o design das comunicações.

__

Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Produção Executiva: Attach Eventos
Fotos Evento: Gustavo Santos





__

TH BIKE INVERNO 2012
__

Th Bike
__

2011
__

A marca infantil com mais de 20 lojas pelo Brasil  
convidou a Polar Studio para a criação de sua  
primeira campanha nacional, a ser utilizada  
e implementada por todas suas franquias. 
 
Criamos um catálogo e uma campanha de inverno 
robusta com uma equipe de extrema qualidade, 
que trouxe novos ventos à marca.
__

Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Casting e Produção Executiva:  Denise Niz
Fotos Catálogo: Erika Verginelli
Fotos Portfólio: Estéfi Machado





__

VICTORIA VERÃO 2014
__

Kickers
__

2013
__

A Victoria Bolsas era uma marca consgrada 
no mercado ‘low fashion’, comercializando produtos 
sem comunicação à preços populares. 

Como parte de uma nova estratégia de negócios,  
ela manteria seus preços competitivos porém 
precisava criar valor e percepção de marca para  
não cair na vala comum nas marcas genéricas.  
 
A Polar foi convidada para ajudar nesse 
reposicionamento, criando uma campanha 
com alto teor de percepção de moda. 
 
O resultado foi uma campanha extremamente 
sofisticada, fotograda em uma casa que respira  
design de qualidade com um casting de muita  
personalidade.
__

Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Casting e Produção Executiva:  Denise Niz
Fotos Catálogo: Luciana Christovam
Fotos Portfólio: Estéfi Machado
Making Of: Mooverama

Link Making Of: https://vimeo.com/66982349





__
INTERVENÇÃO VISÃO MUNDIAL
__
Visão Mundial Brasil
__
2011
__
Em outro de 2011 aconteceu no Rio de Janeiro  
a Conferência Mundial de Saúde realizado pela ONU.
Como forma de alertar e engajar a população local 
para a importância do tema, a ONG Visão Mundial 
chamou a Polar para criar uma ação de intervenção 
urbana onde os temas abordados pela conferência, 
restrita à chefes de Estado, seriam comportilhados 
entre a população através de mega projeções  
em espaços públicos com grande frequência  
de pessoas e em horários de pico. 
 
O percurso foi mapeado e transmitido ao vido via 
Facebook e as projeções convidavam as pessoas  
a twitar usando a hashtag #hajasaude que, ao vivo, 
eram publicados nas projeções. 
 
O projeto foi um dos finalistas em uma mostra  
competitiva de intervenções visuais urbanas  
promovida pela Petrobrás.
__
Concepção: Polar Studio + Plano Inclinado
Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Designer Colaborador: Jaime Kiss
Redação: Maria Cláudia Brígido
Gestão de Projeto: Plano Inclinado
Produção Executiva: Plano Inclinado
Fotos Intervenção Rio de Janeiro: Gustavo Santos
Desenvolvimento Web: Webii
Animação: DanielTodeschi
Sound Design: Fabiano Fonseca e Ricardo Garcia
Captação Vídeo: Frederico Lobo
Making Of: Marcelo Coutinho
Transmissão Web: Gustavo Santos e Marcelo Coutinho 

Link Video: https://vimeo.com/36447531







__

NATION BRANDING
__

isotipo.labs
__

2009
__

Como resultado de uma tese de pesquisa para  
a conclusão doo curso de Relações Internacionais, 
foi produzido o livro: Nation Branding: Como Construir 
a Imagem das Nações, panorama inédito em língua 
portuguesa sobre um assunto incipiente até o hoje. 
 
Lançamos a semente de um assunto extremamente 
contemporâneo e hoje colhemos através de projetos, 
palestras e cursos.
__
Texto e Design: Gustavo Santos



__

POLAR LIVROS
__

Polar Studio
__

2013/2015
__

Uma de nossas grandes paixões são os livros. 
Vivemos entre eles, nos debruçamos sobre eles 
quando precisamos de alimento para nossas 
pesquisas. E, principalmente, adoramos fazê-los. 
 
Então nada mais natural do que produzir  
os nossos. Uma boa desculpa para experimentar  
linguagens e exercitar o nosso olhar. 
 
Já estamos com três no prelo. O primeiro, uma ode  
à cidade mais inspiradora de todas, Londres;  
o segundo um registro de uma experiência estética 
produzida após uma viagem de pesquisa  
e referência à Dinamarca e o terceiro mas não 
o último; um relato poético/visual de uma experiência 
na pedagogia Waldorf.
__

Direção de Criação: Polar Studio
Design: Gustavo Santos
Redação:  Denise Niz
Fotos Londres  e Copenhague: Denise Niz e Gustavo Santos
Fotos Ouvir Estrelas: Estéfi Machado e Gustavo Santos











__

TERRITÓRIO VILA MADALENA
__

isotipo.labs x Polar Studio
__

2008/2011
__

Como parte dos projetos experimentais da Polar 
Studio, desenvolvemos, à título de exercício e  
para medir a temperatura do mercado ao tema, 
um projeto consistente e profundo de Place  
Branding para a Vila Madalena, nosso bairro-sede.

Com o objetivo de resgatar os valores fundamentais 
do bairro, assim como ressignifcar a identidade local, 
criar um sentimento de pertecimento à população 
local e evitar uma possível descaracterização  
que assola o bairro devido à especulação imobiliária, 
criamos o projeto Território Vila Madalena a partir  
de pesquisas feitas com os moradores, profissionais 
e visitantes e através de uma metodologia própria  
de análise e desenvolvimento.

Além de todo um conhecimento gerado durante  
o processo de pesquisa e análise, desenvolvemos 
uma identidade visual e algumas ferramentas de  
comunicação sobre o bairro para ajudar a construir  
o que chamamos de ‘bairrismo cool’.
__

Concepção: Gustavo Santos
Direção de Criação: Polar Studio
Planejamento Estratégico e Pesquisa: isotipo.labs
Design: Gustavo Santos
Designers  Associados: Fernando Farillo  e Julio Dui
Redação: Denise Niz e Gustavo Santos
Gestão de Projeto: Carolina Assis
Fotos Enasio Vila Madalena: Carol Sachs
Fotos Incidentais Vila Madalena: Gustavo Santos
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