
BRANDING PARA NOVA LINHA 
DA SANTISTA WORK SOLUTION

Preparado por Fundamento Marketing

31 de março de 2020



CONTEÚDO

Conceito e Posicionamento da Marca

Naming e Slogan

Desenvolvimento de Logomarca e Identidade Visual

Storytelling e Aplicação da Marca

Avaliações do Grupo Focal

MIV



CONCEITO E 
POSICIONAMENTO



NOVA MARCA

Tecidos reciclados a partir de uniformes usados e retornados.

A nova linha de tecidos seguirá as seguintes etapas:

1 - Recolha dos uniformes usados por um parceiro especializado
2 - Separação e triagem de materiais realizada por comunidades carentes
3 - Desfibração
4 – Reaproveitamento e remanufatura



Utilizar a tecnologia e qualidade da Santista Work Solution para reciclar todos 
os resíduos de uniformes em benefício das pessoas e do planeta.

PROMESSA



NAMING
SLOGAN
LOGO
IDENTIDADE



A paleta de todas as marcas é composta por uma variedade de cores com referências 
indígenas como:

Vermelho

Da semente de Urucum, fruto utilizado para a pintura corporal de indígenas como expressão de diversos 
eventos.

Caqui

Representa a semente do Babaçu, fruto utilizado como alimento por indígenas em todos os países.

Utlizado também para pintura corporal, o Babaçu extrai a cor caqui (popularmente conhecido como "cor de 
burro quando foge"), ou por algumas vezes também o amarelo, que entre os povos é representado pela cor de 
paz e amor.

Verde/musgo

Representando a variedade da nossa Fauna e Flora amazônica.

Azul/variação

O Azul na cultura indígena representa a Evolução pessoal de cada um.
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NEOFIBRA

NEOFIBRA





Os elementos gráficos utilizados pela marca representam 
Bambus, uma matéria prima utilizada para alguns tipos de tecido 
e também representa um ponto de costura.







Esta peça foi confeccionada com NEOFIBRA: uma marca contemporânea que fortalece 
a economia inteligente e circular, em benefício da sociedade e do planeta. Os tecidos 
são reciclados somando a tecnologia e qualidade da Santista Work Solution ao tranalho
de pessoas em comunidades marginalizadas. Para nós, inovar é tecer estratégias em 
que sociedade e meio ambiente caminham juntos para um futuro melhor.
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Refibrare





O conceito gráfico para os elementos da composição utilizam 
grafismos inspirandos em texturas orgânicas de tecidos e fibras 
naturais, com elementos indígenas que representam conforto e 
segurança.





Esta peça foi confeccionada com tecido Refibrare: uma marca que tem o propósito de 
unir responsabilidade social e ambiental através de uma linha de tecidos que pioriza a 
economia circular. A arte de refibrar resíduos têxteis com a tecnologia da Santista Work 
Solution não só ajuda o meio ambiente, como também movimenta economicamente 
comunidades de baixa renda. Para nós, um futuro melhor é costurado com atitudes 
que transformam.
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Fibra Brasileira





O conceito gráfico para os elementos da composição utiliza 
grafismos que representam cordas ou tecidos em nós, formando 
uma corrente ou trança.







FIBRA BRASILEIRA é a nova linha da Santista Work Solution que aproveita a riqueza dos 
recursos nacionais para reciclar tecidos a partir de uniformes usados e retornados. Com 
a mesma qualidade e tecnologia de uma empresa líder no seu segmento, temos como 
objetivo minimizar o impacto no meio ambiente através da economia circular, 
utilizando a mão de obra local de brasileiros em situação de vulnerabilidade 
econômica. Para nós, a base para um futuro melhor começa com uma atitude que 
transforma realidades.









PRÓXIMOS PASSOS



Entregas Prazo

Desenvolvimento do conceito e posicionamento da marca 25-Mar

Desenvolvimento de naming e slogan 25-Mar

Desenvolvimento de logomarca e identidade visual 01-Apr

Aplicação da marca nas peças de divulgação 08-Apr

Grupos focais para validação do nome, slogan e logomarca (opcional) 06-Apr

Manual de identidade visual (Brand Book – opcional) 17-Apr

Cronograma



Nos termos da Lei nº 9.610/98, todas e quaisquer ideias, conceitos, materiais, desenhos, gráficos e/ou estratégias contidos neste material são de autoria e
titularidade da Fundamento Grupo de Comunicação e dos respectivos fornecedores selecionados. Sua utilização direta ou indiretamente, para quaisquer
finalidades, fica expressamente condicionada à autorização por escrito da titular, através do contrato de prestação de serviços devidamente firmado. O uso
e/ou reprodução não autorizada de parte ou totalidade deste conteúdo configura violação de direitos patrimoniais e morais,
sujeitando o destinatário às medidas previstas em lei.
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