


Pequeno ou grande, todo desafio deve ser bem tratado. Como? Com a melhor ideia.  
Não é por ser pequeno que um desafio merece uma ideia batida, manjada, reciclada ou copiada daquela que foi apresentada 

no ano passado. E não é por ser grande que deve ser tratado com ideias complicadas, caras demais e cheias de problemas.

Nós da Casa Desenho acreditamos que todo desafio é especial e merece a melhor ideia.  

E essa ideia começa a nascer na primeira conversa com você, vai amadurecendo com o diagnóstico, a identificação de  

soluções e o planejamento estratégico e, finalmente, ganha corpo quando é capaz de solucionar de forma única o desafio 

colocado. Mas a ideia sozinha não é solução. Criação, produção e análise de resultados fazem da melhor ideia uma 

comunicação eficiente.

Conheça um pouco do nosso trabalho. Se ele lhe trouxer alguma ideia, fale conosco: luizbasile@casadesenho.com.br



O que fazemos
Marcas e identidade visual

Comunicação corporativa

Design editorial

Design promocional 

Design de embalagens

Material de apoio a eventos

Ações de endomarketing  
e de relacionamento



Marcas e identidade visual



Marcas criadas  
pela Casa Desenho



Criação de marca e de identidade visual.



Criação de marca e de identidade visual  
para produtora especializada  
em documentários corporativos



Criação de marca e de identidade  
visual para atelier de costura que  
produz roupas para festas,  
principalmente vestidos de noiva.



Criação de marca e de identidade  
visual para atelier de costura que  
produz roupas para festas,  
principalmente vestidos de noiva.



Criação de marca e versões de aplicação  
para empresa de eventos



Criação de marca e de identidade  
visual para empresa de eventos.



Marca e ícones para sinalização  
dos ambientes do Espaço Família  
do Shopping Villa-Lobos



Marca e ícones para sinalização  
dos ambientes do Espaço Família  
do Shopping Villa-Lobos



Criação de marca e opções  
de aplicação para portal Plugo.  
O portal comercializa conteúdos  
para celulares, voltado a crianças  
e adolescentes.



Estande Blend Coberturas  

na Tecno Sorvetes 2013



Apoio a eventos e a ações de incentivo





Criação de marca e opções  
de aplicação para evento corporativo 
internacional MAPFRE.





























Design promocional e institucional

















Design editorial







Capa, projeto gráfico, 
colaboração na edição  
de imagens, diagramação 
e finalização  
de livro para Editora 
Terceiro Nome  



Capa e projeto gráfico 
para livro de contos.
Editora Laranja Original.  











Design de embalagens











AGRICULTURA ORGÂNICA



FALE CONOSCO

11 95052 5208 
luizbasile@casadesenho.com.br
facebook: casa desenho


