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Sobre

nós
//

A gente entende o seu Typo.

Somos um escritório 100% online e colaborativo, onde prezamos pela liberdade em 

todos os sentidos: seja ela a liberdade de expressão, de criação, pessoal… A sua 

liberdade! Aqui, contamos com profissionais de marketing, redação, design, ilustração e 

programação, que buscam soluções inovadoras e criativas, de forma única e integrada, 

conforme a necessidade do cliente. 

Aqui, planejamento e execução andam de mãos dadas. Estamos em constante busca 

para fortalecer a comunicação de nossos clientes, procurando sempre as melhores 

estratégias e resultados. 

Inovação, liberdade e criatividade fazem parte do nosso dia a dia!

Nos envie uma mensagem e vamos tomar um café :)

mailto:anna@typostudio.com.br


// Anúncios



Prêmio “Great Place do Work”

Cliente: Zurich Santander

Criação de anúncio vínculado na  

revista Época para a Zurich Santander  

em comemoração ao 6o lugar no prêmio 

“Great Place do “Work”
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Seguro Proteção Automóvel

Cliente: Santander

Criação de anúncio vínculado apenas no 

Estado do Pernambuco para os funcionários 

do Governo Estadual.

5



Anúncio Institucional

Cliente: Zurich Santander

Criação de anúncio institucional 

vínculado no jornal “Valor Econômico” 

para a Zurich Santander.
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// Ambientação
Criação de identidade visual para o novo escritório 

da Zurich Santander no Brasil com elaboração 

de painéis, adesivos, placas para identificação, e 

acompanhamento de instalação.
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// Branding
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Identidade visual 

Cliente: LTBA Sistemas

Reformulação da identidade visual, criação de layout para 

peças institucionais, papelaria e site (com programação 

em layout responsivo).
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Site para desktop
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Site para mobile
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Identidade visual 

Cliente: Fazenda Monte Cristo

Criação da identidade visual e dos rótulos para os 

produtos orgânicos da fazenda Monte Cristo.
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Layout e programação

Cliente: CASA IDEIA

Criação de layout e programação de site para o escritório de arquitetura “Casa Ideia”.
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Identidade visual 

Cliente: PIPA Agência Literária

Criação da identidade visual para a PIPA, agência literária infantojuvenil 

especializada em direitos internacionais.
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Identidade visual 

Cliente: Numo | Estratégia Financeira

Projeto de identidade visual e naming para a 

empresa Numo | Estratégia Financeira.
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Identidade visual 

Cliente: Zurich Santander

Projeto de identidade visual em comemoração 

aos 5 anos da Zurich Santander.
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“A Salto Alto” :: Identidade visual

Cliente: Circo no Ato

Criação da identidade visual do espetáculo A Salto Alto 

– Entre Gentilezas e Extermínios.  Um misto de fantasia, 

sátira e arte circense que profana a velha e conhecida 

fábula da Cinderela.

“O que me faz considerar que 
A Salto Alto seja uma das montagens 
mais instigantes da temporada teatral 

de 2016”, Camila Vieira 
para o Blah Cultural.
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Infográfico sobre a  

história dos seguros

Cliente: Zurich Santander

Infográfico que conta um pouco 

da história e da trajetória dos 

seguros para a Zurich Santander.

Clientes e suas
necessidades
Segurança está no topo das necessidades 
fundamentais do ser humano. Como a vida é 
cheia de RISCOS, a PROTEÇÃO de nossos 
bens e das pessoas que amamos contra esses 
riscos é uma preocupação constante. 

Uma vez identificados os riscos – físicos 
ou morais – aos quais estamos expostos, é 
necessário adotar ações para proteger bens 

e pessoas da ocorrência desses riscos. 

Risco é um evento ou condição incerta, isto é, que pode 
ou não ocorrer no futuro, e cuja ocorrência tem um efeito 
negativo e que pode ser expresso em termos monetários. 

O risco se materializa na ocorrência do sinistro.

risco Proteção

Mercado Segurador
e suas soluções

Seguradoras, 
resseguradoras, 

corretoras 
e bancos

Segurado

PROTEÇÃO AOS CLIENTES CONTRA OS 
RISCOS AOS QUAIS ESTÃO EXPOSTOS.

O mercado de SEGUROS oferece

PRÊMIO
É a soma paga em dinheiro pelo segurado 
à seguradora para que esta assuma a 
responsabilidade por determinado risco 
de perda, que pode se materializar em 
um SINISTRO.

Perfis de
atuação

O mercado de seguros possui grande POTENCIAL DE 
CRESCIMENTO e é explorado por empresas com DIFERENTES 
PERFIS, de acordo com a complexidade dos produtos comercializados 
e dos canais de distribuição utilizados.

A única força de vendas é o canal 
bancário. Tem como foco operações de 
varejo e a simplicidade dos produtos 
que oferecem. Atua com seguros de 
baixo risco e venda massificada.

Normalmente, operam em todas as 
modalidades, oferecendo uma gama 
maior de produtos. Têm canal de venda 
próprio, usam o canal corretor, parcerias 
de afinidades e ganham ainda mais força 
quando operam bancassurance.

118
seguradoras

Jornada de
seguros

É o documento expedido pela seguradora 
durante a vigência do contrato, no qual ambos 
acordam alterações de condições que podem ser 
financeiras ou não financeiras.

Financeira: é a soma de todos os prêmios 
recebidos num período.
Técnica: é a parte reservada do prêmio 
para cobrir os riscos assumidos.RESERVA

SEGUROS
Seguro é uma relação de boa-fé, formalizada por 
meio de um contrato (apólice), entre um indivíduo 
ou uma empresa (segurado) e uma seguradora. 
Mediante o pagamento de um PRÊMIO, o risco é 
transferido do segurado para a seguradora  

SINISTRO
Evento que tem cobertura contratual, de 
ocorrência súbita, involuntária e imprevista 
em que os riscos cobertos são indenizados. 
O termo sinistro vem da palavra sinistra, que 
significa esquerda, e que na Antiguidade era 
associada a situações negativas.

Você sabia?
O conceito de Seguro foi criado no Oriente Médio, séculos 
atrás, com o objetivo de proteger os comerciantes locais dos 
prejuízos causados pela morte dos camelos que não resistiam 
às travessias no deserto.
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Você sabia?
O sistema deu tão certo que acabou sendo expandido. Existem 
registros de que os fenícios elaboraram um acordo para garantir 
que quem perdesse um navio tivesse a construção de outro paga 
pelos demais participantes da mesma viagem.

2

enDosso

início

2. As necessidades dos clientes 
geram oportunidades de negócio.

3. As oportunidades 
se transformam em 
produtos e serviços.

4. A seguradora oferece 
conveniência para que 
o cliente faça uma 
simulação de cobertura de 
risco no canal que melhor 
lhe convém.

5. Isso resulta na 
contratação do produto.

6. As apólices e os 
certificados são emitidos 
pela Seguradora.

7. O cliente recebe os tangíveis 
em casa, por meio dos correios ou 
e-mail, e pode acessá-los também 
pelo app ou pelo internet banking.

Nossos clientes podem solicitar cotação 
e adquirir os produtos em múltiplos 
canais, receber a documentação e os 
tangíveis em casa ou via e-mail e 
escolher o meio de pagamento: 

9. Sobre os prêmios 
recebidos, é necessário fazer 
a gestão dos investimentos, 
do capital e das reservas.

10. Gestão de Riscos:
Garantir a sustentabilidade do 
negócio aplicando visão “end to end”.
Monitora riscos operacionais, de 
crédito, mercado e subscrição.

11. Sinistro: nos casos de sinistro 
o cliente aciona a seguradora 
nos canais disponíveis e, estando 
dentro da cobertura contratada, 
recebe a indenização.

12. Cancelamento.
13. Renovação

12.1 Retenção: um pedido 
de cancelamento gera 
imediatamente uma ação 
de retenção do cliente.

Após o contato com o cliente, nos preocupamos em medir o seu 
grau de satisfação com o atendimento prestado.

12.2 Análise das causas e dos 
planos de ação: quando o cliente 
manifesta o desejo de cancelar o 
seu produto, é muito importante 
diagnosticar as causas e atuar, 
sobre elas, de forma a ampliar a 
persistência do cliente conosco e 
prevenir situações similares.

Agências 
reguladoras

O mercado de seguros 
é altamente regulado. 
Os principais órgãos 
reguladores são CNSP, 
SUSEP, Ministério da 
Fazenda, Bacen, ANS, 
Previc, CVM.

Pode ser acionada a qualquer 
momento a partir da aquisição 
do Seguro.

ASSISTÊNCIA

Pode ser acionada a qualquer 
momento a partir da aquisição 
do Seguro.

ASSISTÊNCIA

O cliente pode solicitar endossos 
no contrato de seguro a qualquer 
momento após a contratação.

ENDOSSOO cliente pode solicitar endossos 
no contrato de seguro a qualquer 
momento após a contratação.

ENDOSSO

8. O prêmio será pago pelo 
cliente para a seguradora, por 
meio de cartão de crédito ou 
débito em conta-corrente.

isso descomplica a vida e gera conveniência!

1. A necessidade de proteger sua família 
e seus bens é uma prioridade, logo clientes 
que assim entendem essas dimensões 
acabam por entender melhor suas reais 
necessidades de proteção.

A análise dos pedidos de cancelamento 
retroalimenta o desenvolvimento dos 
nossos produtos.

SEGURADORAS 

UNIVERSAIS
BANCASSURANCE

Pode ser acionada a qualquer 
momento a partir da aquisição 
do Seguro.

ASSISTÊNCIA

O NET Promoter Score (NPS) é uma métrica desenvolvida 
para medir o grau de satisfação e lealdade dos clientes com 
a empresa, ou marca. O T-NPS é a aplicação da mesma 
medida para uma determinada transação: pagamento de 
sinistro, atendimento assistencial, etc.

* dados do mercado brasileiro

38
entidades abertas 
de previdência 
complementar

13,3
milhões de planos

de previdência
coletivos e individuais

47,2
milhões de

beneficiários de planos 
de vida coletivos

Mercado total de 
seguros no Brasil:

9,1 bilhões em prêmio
vs

PIB brasileiro em 2017:
6,6 trilhões

Gasto anual do 
americano com 

seguros US$ 4,096
vs

Gasto anual do 
brasileiro com 

seguros US$ 329

POTENCIAL DE CRESCIMENTO*

Atuam com produtos específicos e 
são muito ágeis para adaptações. 
Formam parcerias com grandes 
grupos (cadeias de varejo, por 
exemplo) para a apresentação de 
seus produtos. Têm pequenas forças 
de venda. 

SEGURADORAS 

DE NICHO

Como funciona uma

bancassurance
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// Endomarketing



Endomarketing :: Folder de seguros

Cliente: Zurich Santander

Projeto gráfico do material de apoio ao Gerente Santander na venda de seguros 

residenciais. Folder com dobra especial que busca simular o melhor plano para o 

cliente de acordo com as características observadas.
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Mascote :: Proteger Certo

Cliente: Zurich Santander

Criação de logo e mascote para uso interno 

do programa de treinamento Proteger Certo.  
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Teatro Santander :: Animação

Cliente: Zurich Santander

Animação com as orientações de segurança 

para o Teatro Santander, feito em parceria com 

o Combo Estúdio. 

Clique na imagem ao 

lado para ver o vídeo.
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https://www.youtube.com/watch?v=1ZxAA3DnzHo


Santander :: Animação

Cliente: Zurich Santander

Animação apresentando as novas 

funcionalidades do aplicativo Santander. 

Clique na imagem ao 

lado para ver o vídeo.
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https://youtu.be/5Pg_9pzyKkE


milhões de barris
produzidos

no campo de Peregrino

Campanha :: 100 milhões de barris

Cliente: Statoil Brasil

Ação comemorativa pelo marco de 100 milhões de barris produzidos no Campo de 

Peregrino pela Statoil Brasil. A identidade visual buscou retratar a diversidade de cada 

membro da equipe, ressaltando a importância de todos para o sucesso da empresa.

> Ao lado, e-mail marketing enviados aos fornecedores.
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Campanha :: 100 milhões de barris

Cliente: Statoil Brasil

Algumas telas da animação que contava a trajetória 

de marcos desde sua chegada ao Brasil.
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Telas Checkpoint 2016

Cliente: Statoil Brasil

Ilustrações para a versão 2016 do checkpoint da Statoil 

Brasil com atualizações semanais da Produção no 

Campo de Peregrino.
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// Editorial



Branding :: Reformulação de marca para Editora Rovelle

Cliente: Editora Rovelle

Reformulação da identidade visual da Editora Rovelle. 

Criação de layout para catálogo nacional e internacional.

Ilustração de capa dos catálogos: 

Mariana Massarani (2014), Vanessa Prezoto (2015).
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Projeto gráfico :: Porque eu leio

Cliente: HarperCollins Brasil Now

Criação de projeto gráfico e capa do livro interativo, 

com conteúdo próprio da editora.
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Diagramação :: A festa de Lorena Queiroz

Cliente: HarperCollins Brasil 

Projeto gráfico de capa e miolo para o livro da atriz,

 em parceria com o selo HarperCollins Brasil. 
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Projeto gráfico :: Rotina e Rabiscos

Cliente: HarperCollins Brasil Now

Criação de projeto gráfico e capa do livro Rotina e Rabisco, baseado na página 

do facebook homônima, com ilustrações exclusivas da autora Bruna Vettori.
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Projeto gráfico :: Guia Marinho

Cliente: Lisandra Vieira (bióloga)

Guia Prático de Avistamento de Mamíferos Marinhos e Quelôneos na Baía de Campos e 

Santos.

O projeto gráfico contou com ilustrações realista em grafite para a composição das páginas. 
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Diagramação :: Coração de mãe

Cliente: HarperCollins Brasil 

Projeto gráfico de capa e miolo para o gift 

book da autora Letícia Wierzchowski em 

parceria com o selo HarperCollins Brasil. 
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Agenda Rio 2017

Cliente: Editora Mórula

Projeto gráfico e diagramação para Agenda Rio 2017, 

feita em parceria com a Editora Mórula.
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Receita para bem Crescer

Cliente: Editora Rovelle

Coordenação de projeto, projeto gráfico e diagramação do livro Receita 

para bem Crescer, da autora Alessandra Roscoe, com ilustrações de 

Vanessa Prezoto, publicado pela Editora Rovelle.
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// Ilustração



Ilustração :: Duda Cata Tudo

Cliente: Editora Rovelle

Criação de ilustração, projeto gráfico e diagramação do livro Duda Cata Tudo, 

da autora Sheila Kaplan. O livro ensina para crianças sobre reciclagem, uso de 

materiais e descarte consciente.

43



Ilustração :: O papagaio que não queria repetir

Cliente: Editora Marsupial

Da autora Elane Corrêa, o livro conta a história de Pipo, um papagaio 

que só conseguia repetir. Mas ele queria falar o que pensava e, para isso, 

começou a bolar grandes - e desastradas - ideias!
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Ilustração :: Projeto autoral
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Ilustração :: Projeto autoral
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