
portfolio





Começou como brincadeira, uma vontade de vagabundear mundo afora absorvendo design de todas as formas possíveis. 
Durou 3 anos, nessa época a MPC era só eu, com o objetivo de ver o mundo por novas perspectivas, usando o design pra 
me bancar por aí. Assim, passei uma temporada em NY fazendo cursos e freelas. Estrategicamente emendada por mais três 
temporadas na Europa, morando em Barcelona, de onde hoje posso dizer que veio a maior bagagem da minha carreira, 
quando conheci pessoas geniais e que me deram oportunidades igualmente geniais. Voltando para o Brasil, os freelas 
foram surgindo, surgindo e vi que estava mais do que na hora de montar meu estúdio.

Hoje a MPC conta com uma equipe multidisciplinar, desenvolvendo projetos profissionais, trazendo novas ideias e apren-
dendo dia a dia.

As tendências em comunicação mudam e se renovam constantemente. Mais do que nunca é importante desenvolver uma 
identidade global, que reflita a força e personalidade da empresa, permitindo destaque no mercado.

Criatividade, atendimento personalizado, inovação e parceria são nossos ingredientes para superar as expectativas do clien-
te. A gente acredita que o grande segredo do negócio é a estratégia, e por isso participamos de todas as fases do processo 
de planejamento e criação junto com o cliente.

sobre a mpc
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id. visual



olé bikes

Conceito e identidade visual da 
Olé Bikes, marca de bicicletas 
customizadas.

diagonal

Nova identidade visual para 
o tradicional restaurante 
Diagonal no Leblon, Rio de 
Janeiro.



mamma fiamma

Conceito e identidade visual 
do restaurante de comida 
italiana Mamma Fiamma.

bras urb

Identidade Visual completo 
da Brasurb Realizações 
Imobiliárias.



ask capital

Identidade Visual da 
Ask Capital Consultoria 
Financeira

live bistrô

Identidade Visual do Live 
Bistrô no Rio de Janeiro.



dr. gustavo bueno

Identidade visual do 
Dr. Gustavo Bueno, 
ginecologista e obstetra.

deli +

Criação da identidade 
visual da Deli+, marca de 
sanduíches naturais com 
conceito fresh food.



pro pizza

Conceito e Identidade Visual 
da Pizzaria e Restaurante 
ProPizza.

otocape

Identidade Visual de Clínica 
de Otorrinolaringologia.



gráfico



calendário

Conceito e arte gráfica do 
calendário Coca-Cola 2014, 
ano da Copa de Todo Mundo.

comunicação visual 
quiosque coca-cola coca

Impressos para o Quiosque Coca-Cola 
em Copacabana.



campanha coca-cola zero

Criação de campanha Coca-Cola Zero para as Olimpíadas da Baixada.

catálogos

Comunicação visual de Guia de 
Merchandising Kelloggs, Guia de 
fotografia de sucesso Olisur e Folder 
de apresentação Elecomtech.



peças burn

Peças de divulgação Burn 
para Carnaval e PDV.

mamma fiamma

Conceito e criação de peças 
gráficas para o restaurante 
Mamma Fiamma.

Aqui o seu filme tem um final delicioso!
APRESENTANDO SEU INGRESSO DO CINEMA, VOCE GANHA 15% DE DESCONTO.

E o contrario tambem vale! Com a nota fiscal  do Mamma Fiamma, voce ganha 15% de desconto  no ingresso do cinema.



mala direta

Conceito e criação de mala 
direta para divulgação 
de delivery Fiammetta 
incluindo cardápio de 
delivery, promoção de 
lançamento e calendário 
anual de promoções, em 
parceria com a Coca-Cola.

caixa de pizza

Criação de caixa de Pizza 
para Fiammetta.



joe e leo’s

Campanhas Promocionais 
Joe e Leo’s em parceria 
com Coca-Cola e Heineken.

portfolio andina brasil

Portfolio de produtos Coca-Cola Andina Brasil.



ambientação



lounge coca-cola rio scenarium

Ambientação Coca-Cola 
no Rio Scenarium com 
lounge e peças Coca-Cola 
espalhadas pela casa para 
interação com os clientes.

stands

Ambientação de stands 
Coca-Cola e Heineken 
para Feira ACAPS.

Proposta de lounge 
Coca-Cola para 

eventos.



mamma fiamma

Projeto de ambientação da Pizzaria 
Mamma Fiamma englobando letreiro, 
plotter para testeira, ilustração em 
parede de tijolos, cardápio, jogos 
americanos e caixa de pizza.

pro pizza

Projeto de ambientação do 
restaurante e Pizzaria ProPizza  

englobando letreiro, plotter 
para testeira, cardápio, jogos 
americanos e caixa de pizza.



jardim botânico

Ambientação Coca-Cola 
no Quiosque do Café 
Botânica, no interior do 
Jardim Botânica do Rio 
de Janeiro.

quinta da boa vista

Ambientação 
Coca-Cola no 
Restaurante 
Quinta da 
Boa Vista.



powerade para proforma

Ambientação para academia Proforma incluindo Painéis ilustrados e aplicações diferenciadas da marca.

padarias kellogg’s

Ambientação 
de padaria com 
Kellogg’s.



produto



bicicletas

Projetos de bicicletas para a
Olé Bikes.



cargueiras prancha coca-cola

Prancha para promoção da 
Coca-Cola em parceria com 
o restaurante Joe & Leo’s.

Projetos de bicicletas e triciclos cargueiros.



pratos promocionais

Prato promocional 
para campanha 
Viena Eu amo Rio 
em parceria com a 
Coca-Cola.

kombi

Kombi de transporte 
para Olé Bikes.



web



arte ensaio

http://arteensaio.com.br/ http://www.carolinasales.com.br/

carolina salles

Website institucional em wordpress para Carolina Sales Pâtisserie de Brigadeiros.Website Institucional em wordpress para editora Arte Ensaio incluindo e-commerce.



http://www.comfeito.com/ http://www.propizza.com.br/

comfeito pro pizza

Website Restaurante ProPizza  incluindo ferramenta de pedidos online.Website institucional em wordpress para Comfeito. 



http://www.askcapital.com.br/ http://wobadia.com.br/

ask capital w. obadia

Layout website W.Obadia e integração com sistema próprio imobiliário.Website institucional Ask Capital em plataforma wordpress.



http://olebikes.com/ http://legacyengenharia.com.br/

olé bikes legacy

Website em wordpress para Legacy Engenharia.Website OléBikes feito em wordpress e woocommerce com ferramento para 
customização de bicicleta online.



foto



alimentos



EVENTOSprodutos



vídeo



olé bikes

Teaser de lançamento da Olé 
Bikes para veiculação online 
em redes sociais.

http://vimeo.com/mpcdesign/ole

powerade quiz

Animação Powerade com 
quiz de curiosidades sobre 
o produto e saúde para 
veiculação em mídias indoor 
da Proforma. 

 http://vimeo.com/mpcdesign/poweradequiz



kellogg’s

Vídeo institucional Kellogg’s 
de apresentação da empresa 
e seu portfólio de produtos.

http://vimeo.com/mpcdesign/institucionalk

batalha do 
passinho

Vídeo de registro da Batalha 
do Passinho 2013, com 
patrocínio da Coca-Cola.

http://vimeo.com/mpcdesign/passinho



funny pop

Animação para menu digi-
tal da loja de pipocas Funny 
Pop, apresentando a parce-
ria com Coca-Cola, tabela de 
preços e combos.

http://vimeo.com/mpcdesign/funnypop http://vimeo.com/mpcdesign/caravana

caravana de 
natal coca-cola

Vídeo registro da 
Caravana de Natal da 
Coca-Cola no Rio de 
Janeiro e Espírito Santo.




