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quem somos
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quem somos

Somos um hub criativo, multidisciplinar, atento e antenado com 

o mundo, seus hábitos e necessidades. 

Apostamos na união de talentos, estratégias e criatividade como 

ferramenta principal e eficaz para o acréscimo de valor percebido 

a projetos de comunicação, projetos especiais ou de capacitação, 

sejam eles para você, ou para seus clientes.
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o que fazemos
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o que fazemos

Prestamos consultoria criativa para o marketing de sua marca, produto 

ou serviço, seja você pequeno, médio ou grande empreendedor. 

Utilizamos as clássicas ferramentas de comunicação aliadas à longa 

experiência de uma equipe formada por pessoas talentosas e treinadas 

com o que há de mais recente dentro de suas respectivas expertises. 

Identificamos e oferecemos soluções com diferenciais competitivos e atrativos 

ao estilo de vida e consumo contemporâneo.
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o que fazemos

Planejamos, executamos 

e gerimos estratégias de marketing, 

medindo e avaliando sua eficácia 

no contexto organizacional 

da marca, produto ou serviço.

Criamos projetos de comunicação 

visual para impressos (cartazes, 

flyers, folders, etc.), material 

promocional, embalagens, 

anúncios de jornal, revista, etc.

Produzimos conteúdo específico 

para compartilhamento em mídias 

sociais, visando adquirir e educar 

clientes com artigos, notícias, 

imagens, ebooks, etc.

Criamos e desenvolvemos 

identidade, nome, logotipo, 

comunicação interna e externa, 

apresentações, material impresso, 

portfólio de produtos etc.

Promovemos ações para o diálogo 

“ao vivo” entre marcas e pessoas, 

provocando uma compreensão 

diferenciada de produtos, serviços 

ou propósitos.

gestão de marketing marketing de ConteÚdo LiVe marketing

Planejamos, criamos, avaliamos e 

coordenamos campanhas publicitárias, 

utilizando criatividade e técnicas de 

comunicação na divulgação de sua 

marca, produto, serviço, idéia ou projeto.

PUBLiCidade e ProPaganda design grÁFiCo identidade emPresariaL
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o que fazemos

Planejamos seu site, e-commerce

portal, blog, e aplicativos para 

interação com seu público, 

personalizamos, monitoramos 

e gerenciamos suas redes sociais.

Criamos projetos de comunicação 

visual para sites, hot sites, landing 

pages, fan pages, media kits, banners, 

aplicativos e tudo que sua presença 

digital necessitar.

PresenÇa digitaL design digitaL

Desenvolvemos códigos de 

programação para sites, aplicativos 

para redes sociais, tablets, smart-

phones (iOS, Android e Windows 

Phone), e demais aplicações.

ProgramaÇão digitaL

Criamos, desenvolvemos 

e realizamos trabalhos de fotografia, 

Ilustração 2D, 3D, CGI e retouch, 

projetos audiovisuais e 

pós-produção.

Planejamos, criamos, desenvolvemos, 

produzimos e executamos projetos 

diferenciados e sob medida para sua 

marca, produto ou serviço.

Criamos, customizamos e 

produzimos cursos, workshops 

e palestras focados na capacitação 

e crescimento profissional de sua 

equipe.

Foto, VÍdeo e iLUstraÇão ProJetos esPeCiais CaPaCitaÇão e treinamento
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para quem fIzemos
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pra quem fizemos

Conheça a seguir algumas das marcas que, como clientes diretos 

ou como clientes através de nossos parceiros estratégicos, apostaram 

na nossa experiência, agilidade, habilidade e competência:
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pra quem fizemos
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13

nossa equipe

Temos à nossa disposição para a realização dos projetos que 

eventualmente venhamos a nos envolver, um time composto por:

Todos com larga experiência em suas respectivas expertises, e sob 

a direção de Vitor Borges, diretor de criação do Asterisco Criativo.

- Planejadores estratégicos;

- Planejadores de midia; 

- Pesquisadores;

- Redatores;

- Jornalistas; 

- Analistas de midias sociais;

- Diretores de arte;

- Designers;

- Ilustradores 2D;

- Ilustradores 3D;

- Fotógrafos;

- Video makers;

- Montadores;

- Editores de vídeo;

- Motion graphics; 

- RTVCs;

- Produtores gráficos;

- Produtores de eventos;

- Revisores de texto;

- Arte finalistas.
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sobre vItor borges
DIretor De CrIação e gerente De projetos Do asterIsCo CrIatIvo
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sobre vitor borges

Vitor Borges é designer, diretor de arte em propaganda e diretor de criação. 

Consumidor confesso de tecnologia, é hard user de internet desde o tempo 

do BBS e fã inveterado de tudo que a Apple ainda vai lançar.

Com 19 anos de mercado, criou, dirigiu e produziu campanhas publicitárias e 

projetos de design para clientes como AmBev, Brasil Telecom, CCAA, Eletrobrás, 

Fundação Getúlio Vargas - FGV, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Grupo 

Editorial Record, Grupo Icatú, Grupo Telemar, MTV Brasil, Petrobras, São Paulo 

Alpargatas, Souza Cruz, SporTV, SulAmérica ING, dentre outros.
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Começou em bureau de impressão, logo ingressou na IDFX Comunicação, 

passou pela Propaganda I-LTDA. (hoje PS-10), pela Indústria Nacional Design 

(onde aprendeu a pensar 3D), pela Perceptiva Comunicação (hoje Colaborativa , 

e onde foi supervisor de criação para os escritórios do Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Vítória e Brasília), pela Agência3 onde coordenou a parte de Design 

e Bellow The Line de toda a agência, pela Artplan como diretor de arte, e hoje 

toca apenas o Asterisco Criativo, sua própria agência.

Seu currículo detalhado pode ser visto clicando aqui.

sobre vitor borges

https://www.linkedin.com/in/viborges/
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Durante sua carreira, teve a oportunidade de adicionar em seu portfolio 

projetos que alcançaram reconhecimento em premiações consagradas 

nacional e internacionalmente, dentre elas (em ordem alfabética):

- Anuário do Clube de Criação do Rio de Janeiro (CCRJ);

- Anuário do Clube de Criação de São Paulo (CCSP);

- Bienal de Design da Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG); 

- Festival Internacional de Publicidade da Associação Brasileira 

   de Propaganda (ABP);

- Festival Latino-Americano de Comunicação (Wave Festival);

- Prêmio Colunistas Promoção;

- Prêmio Colunistas Propaganda.

sobre vitor borges
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Conheça a seguir o portfolio pessoal de Vitor Borges, que reúne trabalhos 

realizados para diversos clientes durante toda a sua carreira profissional.

O portfolio está dividido por categorias, e mostra sua capacidade criativa em

algumas das várias disciplinas que teve a oportunidade de atuar.

Estão presentes aqui: midia impressa (jornal e revista), editorial, social media, ID 

visual, promo / bellow the line, (BTL) eventos, ponto de venda e projeto de loja.

sobre vitor borges
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jornal / revIsta
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cliente:     IndústrIa nacIonal desIgn

marca:     são Paulo alPargatas

campanha:   deuses, anjos e demônIos

projeto:     série de anúncios para revista especializada, reafirmando o conceito imortalize-se
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cliente:     PercePttIva comunIcação

marca:     azeIte serrata

campanha:   azuleIjos Portugueses

projeto:     série de anúncios para revista especializada, reafirmando o posicionamento da
       marca, como o legítimo azeite português
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cliente:     PercePttIva comunIcação

marca:     trettIore

campanha:   PrImavera / verão

projeto:     série de anúncios para revista especializada, reafirmando o conceito da marca
       para aquela temporada: “colecione homens”
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cliente:     ProPaganda Iltda

marca:     revIsta tatame

campanha:   olho roxo

projeto:     anúncios para revista especializada, comunicando o lançamento do site da
       revista tatame, e reafirmando o conceito de “o site mais porrada da internet”
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cliente:     agêncIa3

marca:     suPervIa

campanha:   fIla atraPalha tudo

projeto:     anúncios de meia página de jornal para lançamento do cartão multipass da supervia,
       que, recarregável, possibilita que os usuários do trem não pegassem fila.



34



35

eDItorIal
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cliente:     mIneIrão

marca:     mInas arena

campanha:   namIng rIghts

projeto:     material para venda do naming rights do mineirão para as marcas interessadas
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soCIal
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cliente:     a bendIta

marca:     antartIca - a boa

campanha:   os chaPas da boa

projeto:     personagens para interatividade no conteúdo da fan page da antartica no facebook
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cliente:     a bendIta

marca:     antartIca - a boa

campanha:   socIalIze-se

projeto:     layouts para reforço de marca e conteúdo (conselhos amorosos, papo de boteco 
       e tião) da fan page da antartica no facebook
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cliente:     a bendIta

marca:     antonIo banderas fragances

campanha:   calIente

projeto:     layouts para relacionamento da marca com o público alvo de antonio banderas
       em suas mídias sociais em toda américa latina, excluído o brasil.
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cliente:     a bendIta

marca:     antonIo banderas fragances

campanha:   her secret

projeto:     layouts para relacionamento da marca com o público alvo de antonio banderas
       em suas mídias sociais no brasil.
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cliente:     benza

marca:     benza

campanha:   Presença dIgItal

projeto:     site para agência de eventos com navegação diferenciada para experiência de marca.



64veja online em benza.com.br, ou clique aqui.

http://www.benza.com.br
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cliente:     seIdl hard Promo

marca:     seIdl

campanha:   Presença dIgItal

projeto:     site para agência de eventos.



66veja online em seidlhardpromo.com.br, ou clique aqui.

http://seidlhardpromo.com.br
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cliente:     medIterraIn PadarIa artesanal

marca:     medI

campanha:   Presença dIgItal

projeto:     site institucional para padaria artesanal.



68veja online em mediterrain.com.br, ou clique aqui.

http://mediterrain.com.br
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cliente:     asterIsco crIatIvo

marca:     asterIsco

campanha:   Presença dIgItal

projeto:     site institucional para agência de comunicação.



70veja online em asteriscocriativo.com.br, ou clique aqui.

http://asteriscocriativo.com.br
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ID vIsual
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cliente:     heaP core

marca:     heaP core

campanha:   IdentIdade vIsual

projeto:     Criação, layout, produção e finalização de maca e identidade visual para
       empresa especializada em desenvolvimento e manutenção de sistemas em rede.
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cliente:     crIa maIs comunIcação

marca:     rIo lIve

campanha:   IdentIdade vIsual

projeto:     Criação, layout, produção e finalização de maca e identidade visual para rio live,
       o canal de tv digital do ator bruno De luca, no terraço do barzim, em Ipanema.
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promo / btl
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cliente:     confrarIa do marquês

marca:     hoPIum

campanha:   marca e rótulo

projeto:     Criação, layout, produção e finalização de maca e rótulol para a cerveja artesanal
       Hopium, da Confraria do marquês.
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cliente:     seIdl hard Promo

marca:     holIday Inn

campanha:   lançamento do holIday Inn rIo

projeto:     Criação, layout, produção e finalização de ação de live marketing para pontuar junto
       ao público alvo o lançamento da unidade do empreendimento no rio de janeiro.
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cliente:     IndústrIa nacIonal desIgn

marca:     radIo trânsIto sulamerIca

campanha:   lançamento da rádIo

projeto:     Campanha de lançamento da rádio para os colaboradores da sulamerica Ing que,
       nesse dia, ao chegarem ao trabalho, receberam um kit de boas vindas com café da
       manhã e foram impactados com a intervenção de peças promocionais no ambiente.
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cliente:     agêncIa3

marca:     sPortv

campanha:   coPa do mundo de futsal

projeto:     para divulgar a cobertura da Copa do mundo de futsal pelo sportv, criamos 
       micas destacáveis que se transformavam em paper toys onde de um lado, era possivel 
       montar um jogador brasileiro, e de outro algum adversário. as micas foram 
       distribuídas em bares do rio de janeiro, em dysplays que convidavam a cada um
       montar sua selação preferida, mas sem “virar casaca”.
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cliente:     agêncIa3

marca:     fgv

campanha:   flIPbook

projeto:     para divulgar a pós graduação em cinema documantário da fgv, criamos o conceito 
       “Cada olhar sobre o real conta uma história diferente” (que explica a visão imparcial
       comum ao cinema documentário) e criamos um flipbook (técnica de animação tal 
       qual a do cinema) onde em cada lado passava um ponto de vista diferente para a 
       mesma história: a famosa cena do tanque e do estudante na praça da paz Celestial.
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Visão do estudante - Clique aqui para ver a animação

https://vimeo.com/3879810
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Visão do soldado - Clique aqui para ver a animação



https://vimeo.com/3881562
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eventos
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cliente:     IndústrIa nacIonal

marca:     souza cruz

campanha:   kent 3tek

projeto:     para divulgar o lançamento do Kent 3tek entre os colaboradores da souza Cruz,
       ambientamos toda a sede corporativa da empresa para proporcionar aos presentes
       uma completa imersão no mood do produto. Desde a sua chegada, almoço e saída.
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cliente:     IndústrIa nacIonal

marca:     br avIatIon

campanha:   rota PremIada

projeto:     festa de comemoração de 20 anos da rota premiada da br aviation.
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ponto De venDa
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cliente:     benza

marca:     café leão

campanha:   exPerIêncIa de marca

projeto:     Hospitality Center para receber o board de Coca Cola durante as olimpíadas rio 2016
       e ao mesmo tempo lançar o Café leão, novo produto do mate leão. no primeiro piso 
       os presentes aos jogos tinham a oportunidade de experimentar o novo café, e no
       segundo piso, uma área vIp recebia a diretoria internacional de Coca Cola e seus
       convidados. aos presentes, 3x por dia era oferecido um workshop de café, onde três
       baristas de renome ensinavam aos presentes os segredos do café. 
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projeto De loja
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cliente:     benza

marca:     leão fuze

campanha:   exPerIêncIa de marca

projeto:     loja de rua criada sob o conceito de sustentabilidade a fim de proporcionar uma
       experiência de marca alinhada com o novo posicionamento visual de leão fuse.
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obrigado
vitorborges@asteriscocriativo.com.br  //  +55 21 98048 2408

Copyright ® 2018, por Vitor Borges. Todos os direitos reservados. É terminantemente proibida a distribuição,
cópia e/ou utilização de qualquer elemento dessa apresentação sem autorização prévia, sob as penas da lei.


