
SOMOS UMA AGÊNCIA 
DE DESIGN E CRIAÇÃO



No idioma hindu, 
é o espaço para 
a diversão e 
reenergização 
dos deuses.



Espaço para a diversão e 
reenergização das marcas.



Somos uma empresa certificada 
pela WeConnect International, 
uma rede global que conecta 
empresas lideradas por mulheres 
a empresas multinacionais 
comprometidas com a diversidade 
e inclusão de fornecedores.



Potencializamos negócios 
através do design, 
cocriando estratégias 
e projetando conexões 
entre as marcas, 
as pessoas e 
a sociedade.



ESTRATÉGIA 
DE NEGÓCIOS

1

ESTRATÉGIA 
DE MARCA

2

ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO

3

VALOR 
DE MARCA

Dialogamos com os 

gestores do negócio  
para compreendermos a 

proposta de valor de seus 

produtos e serviços.

Colaboramos com os 
gestores da marca para 
criar valor de longo 
prazo para o negócio  
e fortalecer a cultura 
corporativa.

Criamos campanhas, 
peças e ferramentas para 
estreitar o relacionamento 
da marca com os seus 
públicos de interesse.



ACREDITAMOS EM

TRANSPARÊNCIACOLABORAÇÃO EQUILÍBRIO

Empatia, proximidade 
e comprometimento 
traduzem nosso jeito  
de trabalhar.

Ética, transparência  
e responsabilidade  
dirigem nossa conduta.

Relações equilibradas são o 
cerne de nossa busca por um 
mundo onde todos ganham e 
crescem juntos.



TRABALHAMOS PARA

Reforçar a  
reputação  
corporativa 
da empresa

Colaborar para a 
criação de uma  
proposta de valor 
que diferencie  
a marca no  
mercado

Contribuir para  
construir uma  
cultura de negócios  
voltada para  
a marca

Aumentar  
o valor da  
marca



NOSSA ATUAÇÃO

BRANDING  
CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE MARCA

Colaboramos com os gestores da marca para 
criar valor de longo prazo para o negócio  
e fortalecer a cultura corporativa.



COMUNICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DE MARCA

NOSSA ATUAÇÃO

Criamos campanhas, peças e ferramentas 
para estreitar o relacionamento da marca 
com os seus públicos de interesse.



QUEM JÁ PASSOU POR AQUI



DEMAREST 
ADVOGADOS

Fundado em 1948, o Demarest  
é hoje um dos mais conceituados 
escritórios de advocacia do Brasil 
e está entre os maiores da 
América Latina.

CASE DE SUCESSO



DEMAREST 
ADVOGADOS

Desenvolvemos um trabalho de Branding & 
Comunicação de Marca, em que definimos 
pilares e atributos para diferenciar a marca dentro 
de sua categoria. Nos inspiramos no ativo mais 
valioso de um advogado, o poder da palavra, 
para criar a expressão visual verbal que reverbera 
em todos os materiais de divulgação  
e comunicação interna e externa.

CASES DE SUCESSO



Brand Folder //  
Folder para divulgação 
da nova marca, novo 
posicionamento e 
reforço dos valores e 
propósito. Criação da 
nova identidade visual.



Papelaria // 
Criação da nova 
identidade 
visual.



Convite eletrônico // 
Convite para eventos. 
Criação da nova 
identidade visual.



Relatório de Cidadania 2014 //  
Material impresso para divulgação  
de projetos sociais, leis de incentivo  
e pro bono, realizados pela empresa.



Boletim Informativo 
Demarest Advogados // 
Revista digital de 
comunicação interna.



Boletim Informativo 
Demarest Advogados // 
Revista digital de 
comunicação interna.



Boletim 
Informativo 
Demarest 
Advogados // 
Revista digital 
de comunicação 
interna.



CLARIANT

A Clariant é uma empresa líder 
mundial em especialidades 
químicas, com sede em Muttenz, 
Suíça, e mais de 100 unidades 
industriais e comerciais nos cinco 
continentes, onde trabalham 
cerca de 18.000 colaboradores.

CASE DE SUCESSO



Há mais de 11 anos, trabalhamos  
junto com a Clariant para desenvolver  
as melhores estratégias de  
comunicação interna e externa para 
todos os países da América Latina, 
sempre em sintonia com o  
crescimento dessa marca global.

CLARIANT
CASE DE SUCESSO



Clariant News // Jornal impresso para os 
colaboradores da Clariant América Latina com 
periodicidade mensal. Criação do projeto gráfico e 
diagramação mensal.



Clariant Compact // Boletim 
digital para os gestores da 
América Latina com 
periodicidade mensal.



VIVAZ // Programa de qualidade de vida 
da Clariant. Criação do nome de campanha, 
peças de divulgação e diagramação do 
boletim mensal com dicas de saúde. 



Campanha Vida em Movimento //  
Campanha destinada a todos os 
colaboradores para incentivar a prática de 
atividades físicas. Criação de todos os 
materiais de divulgação.

Totem Cubo para ambientação 

no dia das atividades.



Campanha Vida em Movimento // 
Sequência de banners para divulgação 
das datas das atividades.



Campanha Vida em Movimento // 
Peças de email para convite  
e lembrete das etapas das atividades.



Campanha Atendimento 
com Excelência // 
Campanha de 
engajamento dos 
colaboradores para 
participar do treinamento 
sobre excelência no 
atendimento telefônico.



Campanha Atendimento com Excelência // 
Email e tag para monitor.



Folder Liberate Clariant //  
Material impresso para divulgação do 
portfólio de serviços do segmento de 
Oil & Gas. Criação do projeto gráfico e 
diagramação.



XCAT// Embalagem para 
areia de gato, produto para 
cliente final.



in-cosmetics Latin America// 
Apresentação de novos 
conceitos para pele e cabelo 
no maior evento de produtos 
de beleza da região.



in-cosmetics Latin America//  
Embalagens para os protótipos 
apresentados na feira.



Science at the heart 
OF HAIR DIVERSITY

Clariant Global Competence  
Center Haircare//  
Inauguração do novo centro global de 
pesquisas para cabelos da Clariant. 



Ambientação// Comunicação visual para 
ambientação do novo laboratório. 



Materiais de divulgação do evento de inauguração// 
Convite eletrônico e landing page para cadastro. 



Evento de inauguração// 
Conteúdo audiovisual para o evento. 



BERLITZ

O Berlitz é uma empresa de ensino de 
idiomas presente em mais de 70 países, 
com mais de 135 anos de história.  
Os programas Berlitz abrangem mais de  
40 idiomas e podem ser entregues através 
de sessões presenciais, via internet, 
programas online ou opções combinadas.
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BERLITZ

Atuamos juntos à área de marketing da sede brasileira 
garantindo que todos os materiais institucionais 
sejam adequados ao mercado brasileiro e estejam de acordo 
com o padrão global Berlitz. Com o objetivo de aumentar a 
captação de alunos em todas as unidades do país, criamos o 
mote e o visual da campanha anual, que direciona os materiais 
promocionais online e offline da marca, além de trabalhar em 
seus desdobramentos, na manutenção das redes sociais e  
no acompanhamento das métricas de conversão.

CASES DE SUCESSO



Campanha Berlitz 2014 // 
Anúncio em revista



Campanha Berlitz 2014 // 
Roll-ups para as unidades



Redes sociais// 
Planejamento editorial, 
criação das peças e 
acompanhamento dos 
resultados.







Parceria Berlitz & Porto Seguro// 
Landing page e campanha de email 
marketing para divulgação da parceria 
para os segurados.



Campanhas de email marketing// 
Intensivo de Férias.



OSCAR CALÇADOS
CASE DE SUCESSO

A Oscar Calçados é uma das maiores 
varejistas de calçados do interior de São 
Paulo. No mercado há mais de 30 anos, 
conta com uma rede de cerca de 26 lojas, 
além da grande atuação da loja online.



OSCAR CALÇADOS
CASE DE SUCESSO

Redefinimos a estratégia digital da marca, 
trabalhando em conjunto com a Holos Media, 

utilizamos os dados coletados de sucesso ou 

fracasso para planejar e criar as campanhas de e-mail 

marketing, GDN, Facebook e Instagram.



Black Friday// Campanha de e-mail marketing para captação de contatos e 

posterior promoção de vendas. Ambientação do e-commerce para a 

liquidação e acompanhamento de métricas e resultados orientados a dados.



Black Friday// Anúncios em 

redes sociais (Facebook e 

Instagram) e banners GDN.

http://www.leelaestudio.com.br/portfolio_banners/oscar/blackfriday/index.html


7,45
6,94

ROI ANÚNCIOS REDES SOCIAIS//  
Vendas com origem em anúncios 
no Facebook e Instagram.

ROI ANÚNCIOS GDN (GOOGLE)//  
Vendas com origem nos banners 
animados GDN.

RESULTADOS 
BLACK FRIDAY





E-mail Marketing// 

Peças de email marketing 

divulgando produtos, 

promoções e tendências. 

Aplicação de Teste AB 
para orientação criativa. 

Higienização de bases 

orientados a resultados 

de disparos de 

campanhas. Análise de 
post-click.



Anúncios em 
Redes Sociais // 

Divulgação de campanhas 

sazonais e promoção de 
vendas, acompanhamento 

de métricas de redes 

sociais baseados em 

engajamento e resultados 

diretos de vendas. 



Banners GDN // 

Banners animados 
em HTML5 para 

Google Display 

Network, criação 

baseada em dados de 

conversão, aplicação 
de Teste AB para 

banners, 

parametrização de 

campanha para 

identificação de 
origem.



Ambientação do E-commerce //  
Peças para as versões desktop e mobile, 

divulgando tendências e promoções, 
adaptação de peças baseadas em resultados 

de post-click, estratégia de push notification 

baseada em comportamento de navegação.





222% AUMENTO NAS VENDAS//  
Após o início de nossa atuação.

RESULTADO 
E-COMMERCE



SPONTE

A Sponte é a desenvolvedora líder de 

software ERP para gestão de escolas e 
instituições de ensino. Atendendo mais 

de 4 mil clientes, o sistema Sponte 

opera nas principais redes 

de ensino do país.
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SPONTE

Estruturamos o marketing digital e reforçamos a 

presença online da Sponte, com o objetivo de fidelizar 

seus clientes e atrair novas oportunidades de negócios. 

Desenvolvemos uma estratégia de comunicação  
focada nas expectativas e motivações dos gestores das 
escolas e instituições de ensino, a fim de fortalecer a 

marca, reafirmando sua expertise na área de tecnologia 

e divulgando suas soluções inovadoras para o 

gerenciamento de escolas.

CASE DE SUCESSO

http://site.sponte.com.br/


Estratégia de 

conteúdo// Geração de 
conteúdo para 

potencializar o SEO do site 

e aumentar a visibilidade 

da marca nas redes 

sociais.



E-book// 
Geração de 
conteúdo 
relevante com 
prestação de 
serviço aos 
usuários e 
gestores de 
escolas e 
instituições de 
ensino.



Anúncios em 
Redes Sociais // 
Divulgação do sistema, 
acompanhamento de métricas 
de redes sociais baseados em 

engajamento e resultados 
diretos de vendas. 



E-mail Marketing// 
Peças de email 

marketing divulgando 
o sistema, promoções 
e conteúdo de 
interesse para os 
gestores das escolas 

e instituições de 
ensino.



Banners GDN // 
Banners animados 
em HTML5 para 
Google Display 
Network,



REDE GLOBO
CASE DE SUCESSO

O desafio do projeto foi inovar e trazer leveza para  
os materiais de comunicação do camarote exclusivo 

da Rede Globo em um de seus eventos comerciais 
mais importantes: o 46º GP do Brasil de Fórmula 1.  
A identidade visual desenvolvida foi desdobrada ao 

projeto gráfico dos convites, também assinado pelo 

Leela Estúdio, além de ser aplicada em brindes,  
no aplicativo e na ambientação do evento.











PROJETOS 
TERAPÊUTICOS

A clínica de Projetos Terapêuticos surgiu 
com o propósito de desmistificar a 
saúde mental humana, desenvolvendo 
projetos de vida para tratar os 
sofrimentos emocionais.

CASE DE SUCESSO



PROJETOS 
TERAPÊUTICOS

Através do trabalho de Branding, definimos a estratégia de 

marca e seu posicionamento no mercado através de um 

propósito claro, criando um discurso profissional, 

humanista e engajado, elevando a marca a um patamar de 

autoridade e líder no segmento. Esse posicionamento se 
traduziu na criação de uma nova linguagem verbal e visual 

para a marca, pautadas em seus valores de transformação, 

acolhimento, pertencimento, inconformismo e expertise.

CASE DE SUCESSO



ANTES DEPOIS



ANTES



Para o novo site da marca, foram 
criados um layout e conteúdo que 
refletissem e comportassem a nova 
estratégia de comunicação da clínica.

www.projetosterapeuticos.com.br

http://www.projetosterapeuticos.com.br/
http://www.projetosterapeuticos.com.br


As tormentas que 
afligem a alma 
humana são 
extremamente 
angustiantes, 
não exageradas. 
Elas precisam de 
espaço para serem 
verbalizadas 
e acolhidas 
com empatia.

Criação de identidade 
visual e verbal// 
Criação do conceito verbal 
e visual da marca, incluindo 
a produção de textos e 
imagens para o site.



Redes sociais// 
Planejamento e criação de 
conteúdo verbal e visual 
para postagens no blog e 
redes sociais.



FRUTA COR 
ESMALTERIA

A Fruta Cor Esmalteria nasceu com a 
proposta de oferecer serviços especiais para 
as unhas, em um ambiente diferenciado e 
agradável, dispondo de bons profissionais, 
treinados para cumprir um alto padrão de 
qualidade e higiene.
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FRUTA COR 
ESMALTERIA

Nosso desafio foi criar uma marca que refletisse o espírito da 
mulher brasileira e que conseguisse diferenciá-la no meio de 

tantas esmalterias que pipocavam no mercado na época.  

O projeto envolveu criação do nome, logotipo, sistema de 

identidade visual e conceito de comunicação, para que a 
empresa nascesse estruturada e, futuramente, pudesse 

crescer e se tornar uma franqueadora.

CASE DE SUCESSO



NAMING

O nome Fruta Cor Esmalteria nasceu a partir de um 
trocadilho com a palavra “furta-cor”, que se refere a uma 
cor cambiante, que se altera conforme a luz que recebe.

FURTA-COR

FRUTA COR
Elemento Tropical: grande variedade 
de tipos e sabores exóticos.

Alusão ao segmento de 

esmaltes.



MARCA

O desenho da marca personifica a mulher brasileira: feminina, 
moderna, com garra e cheia de personalidade, que assume 
diversos estilos para refletir seu humor conforme o dia.



















Campanhas em redes sociais 
Peças promocionais e comemorativas  
para fortalecer a presença da marca junto 
aos seus clientes.



FAMIGERADA 
FILMES

A Famigerada Filmes é uma produtora de 
audiovisual que se propõe a desenvolver 
filmes criativos, irreverentes e sensuais,  
que sejam relevantes e de bom gosto com 
excelente qualidade técnica, criando 
experiências significativas para o público.
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Nosso desafio foi criar uma identidade visual que refletisse a 

personalidade criativa e irreverente da marca 

O projeto envolveu o redesenho do logotipo e sistema de 

identidade visual e conceito de comunicação.

FAMIGERADA 
FILMES

CASE DE SUCESSO







Traduzimos a personalidade da marca 
em três personas, que sintetizam os 
aspectos independente, questionador 
e sonhador da marca.

IDENTIDADE



Hedonista

Alquimista

Hedonista Hedonista

Contador 
de histórias



Papelaria // Criação da nova identidade Famigerada Filmes.



Capa de DVD // Criação da nova identidade Famigerada Filmes.



Papelaria // Criação da nova identidade Famigerada Filmes.



Papelaria // Criação da nova identidade.



OBRIGADA!
leelaestudio.com.br

leelaestudio

http://www.leelaestudio.com.br
https://www.facebook.com/LeelaEstudio
https://www.linkedin.com/company/leelaestudio/
https://www.instagram.com/leelaestudio/

