
Ao
 v

ira
r a

 p
ág

in
a,

 v
oc

ê 
va

i c
on

he
ce

r o
 tr

ab
al

ho
 d

e 
qu

em
 e

nt
en

de
 q

ue
 a

s 
id

ei
as

 p
od

em
 g

er
ar

 v
al

or
 e

 c
on

ec
ta

r c
on

ce
ito

s,
 p

es
so

as
 e

 e
m

pr
es

as
. M

ai
s 

qu
e 

um
 

po
rtf

ól
io

, e
st

a 
é 

um
a 

co
le

tâ
ne

a 
de

 tu
do

 o
 q

ue
 a

 g
en

te
 a

cr
ed

ita
 e

 c
ol

oc
a 

em
 p

rá
tic

a 
pa

ra
 a

lc
an

ça
r r

es
ul

ta
do

s 
re

ai
s.

 T
al

en
to

s 
di

fe
re

nt
es

 e
 id

ei
as

 q
ue

 a
rti

cu
la

m
 

m
úl

tip
la

s 
co

m
pe

tê
nc

ia
s 

fa
ze

m
 o

 d
es

ig
n 

da
 B

ul
an

.

O
 d

es
ig

n 
da

 B
ul

an

Portfólio 
#bulan
#design



significa “mês” ou “lua” na Indonésia. A gente incorporou a palavra em sentido mais amplo 
para traduzir a ideia de fases ou de algo em constante transformação. Assim é a Bulan 
Design, uma empresa que já nasceu fazendo parte das mudanças globais e transformando 

ideias em soluções de comunicação. A partir da experiência criativa e do processo colaborativo, o trabalho da 
Bulan envolve desde a elaboração do conteúdo à definição e ao desenho do formato mais adequado para a 
divulgação da informação, tanto para impressos quanto para produtos digitais.

Bulan



SESI | Grifo Design ©

SESI

Coleção SESI Educação

Criação de capas



representam o espaço ideal para a troca de experiências. Ao realizar workshops, 
congressos, palestras ou apresentações, as empresas envolvidas querem 
promover o conhecimento. Por isso, a identidade visual de um evento é 

estratégica para sintetizar a proposta do encontro, além de servir como registro visual na memória dos 
participantes. Quando a solução visual é diferenciada, desperta interesse e gera audiência. Uma boa 
divulgação começa com uma boa apresentação.

Eventos

IBRAM

Congresso Direito Minerário

Criação do enxoval do evento
IBRAM | Bulan Design ©

Anprotec | Grifo Design ©

Anprotec

Seminário Nacional

Criação de marca e enxoval do evento

Anvisa | Grifo Design ©

Anvisa

Dia Mundial sem Tabaco

Criação de peças de divulgação



E-mail marketing, folder, programa, banner, crachá, 
certificado, cada peça gráfica possui informações e funções 
específicas relacionadas às etapas que marcam um evento. 
Independente da quantidade e dos tipos de peças do 
enxoval, a atenção aos detalhes é fundamental para garantir 
a eficiência da identidade visual.
#DesignEventos

CPB | Grifo Design ©

CPB

Campeontato Brasileiro

Criação de marca e 
enxoval do evento

IBRAM

Congresso Internacional

Criação do enxoval do evento
IBRAM | Profissionais do Texto | Grifo Design ©





O design agrega valor. Por isso, um projeto gráfico 
cuidadoso pode convidar o leitor a viver uma 
agradável experiência de contato com o conteúdo 
de um prospecto ou de um livro, por exemplo.  
A informação pode ser melhor assimilada quando 
se tem qualidade na leitura, com conforto visual e 
respeito à hierarquia dos elementos textuais.
#ProjetoGrafico

Banco Mundial | Grifo Design ©

Banco Mundial

Livro Gender Action Plan

Projeto gráfico e editoração Unicamp | IICA | Grifo Design ©

Unicamp | IICA

Relatório

Projeto gráfico e editoração

Funatura | Grifo Design ©

Funatura

Reserva Natural Pousada das Araras

Criação de folder de divulgação



IBRAM

Panorama de MG

Projeto gráfico e editoração
IBRAM | Profissionais do Texto | Grifo Design ©

CFP | Grifo Design ©

Conselho Federal de Psicologia

Coleção Direitos Humanos e Selo Comemorativo

Criação de capas e selo de 40 anos da psicologia no Brasil

exigem cuidados igualmente especiais nas diversas 
etapas de produção. A elaboração de publicações 
comemorativas ou de coleções de livros, muitas 

vezes, prevê o envolvimento de diversos profissionais no projeto. A dedicação desses profissionais, 
da organização do conteúdo à entrega do produto final, quase sempre produz resultados incríveis, 
verdadeiras obras de arte.

Edições especiais



O investimento em tiragens especiais de 
relatórios, coleções editoriais, manuais, agendas 
de governo e publicações diferenciadas é 
normalmente focado em situações e contextos 
específicos, como uma data comemorativa, por 
exemplo. Por isso, a opção por acabamento 
mais sofisticado na produção garante um 
produto final com maior valor agregado. 
#Especiais

OPAS/OMS

Edição Especial – Mais Médicos

Projeto gráfico e editoração
OPAS/OMS | Grifo Design ©

ANPTrilhos

Agenda de Governo

Projeto gráfico e editoração
ANPTrilhos | Profissionais do Texto | Grifo Design ©





SESI | Grifo Design ©

SESI

SESI Esporte

Projeto gráfico e editoração

SESI

Coleção SESI Arte

Projeto gráfico e editoração
SESI | Grifo Design ©

IFB

Livro Comemorativo 100 anos

Projeto gráfico e editoração
IFB | Grifo Design ©

CNTC

Cartilha Igualdade de Direitos

Projeto gráfico e editoração
CNTC | Grifo Design ©



CNI

Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA)

Identidade visual do programa e enxoval completo
CNI | Grifo Design | Carlos Neri e Eduardo Trindade ©

CFP

Cartaz 100 anos de Psicologia no Brasil

Projeto gráfico e diagramação
CFP | Grifo Design ©

é a representação gráfica de como uma empresa, um 
programa, um projeto, um serviço ou um produto será 
identificado pelo público. A definição de conceitos 

e valores é muito importante para uma estratégia de comunicação alinhada com a posição que se pretende 
ocupar no mercado. As peças de divulgação tendem a incorporar no projeto gráfico características definidas 
durante o processo de implementação do programa de identidade visual.

Identidade visual



Funenseg

Capas de Livros

Projeto gráfico
Funenseg | Grifo Design ©

Plaza Brasília

Festival Gastronômico Diamantina

Criação de cartaz e panfleto de divulgação
Plaza Brasília | Grifo Design ©

Crepe au Chocolat

Delivery

Criação de flyer e cardápio
Crepe au Chocolat | Grifo Design ©



IICA | Grifo Design ©

IICA

Exposição 65 Anos

Projeto gráfico e diagramação dos painéis

Albra Alumínio

Programa de Identidade Visual (PIV)

Criação de marca e papelaria básica
Albra | Grifo Design ©

Objetivar | Mapa da Mídia | Salino

Programa de Identidade Visual (PIV)

Criação de marcas para empresas
Objetivar | Bulan Design © • Mapa da Mídia | Salino | Grifo Design ©



Futebol Pro

Aplicativo de notícias sobre futebol

Criação de marca e interface do aplicativo
Futebol Pro | Bulan Design ©

Seu Preto | Plenária Avina | Agência do Rádio

Programa de Identidade Visual (PIV)

Criação de marcas para evento/empresas
Seu Preto | Avina | Agência do Rádio | Grifo Design ©

Plano Piloto Imóveis | Wagner Alves | Bulan Design ©

Plano Piloto Imóveis

Programa de Identidade Visual (PIV)

Criação de marca e papelaria básica



AMBr

Revista Médico em Dia

Projeto gráfico e editoração
AMBr | Grifo Design ©

Contrail

Folder Institucional

Projeto gráfico e diagramação
Contrail | Grifo Design ©

são poderosos veículos de comunicação e de integração com o leitor.  
Por meio de jornais, informativos e revistas é possível criar um vínculo  
com o público e estabelecer um canal informativo direto com o mercado.  

O projeto gráfico deve estar bem alinhado com o projeto editorial para que o resultado do trabalho do designer 
e do jornalista atenda às expectativas do leitor.

Periódicos



IICA | Grifo Design ©

IICA

Publicação Linha do Tempo

Projeto gráfico e editoração

IBRAM

Relatório Anual de Atividades

Projeto gráfico e editoração
IBRAM | Bulan Design ©



Ibermuseus

Prêmio Ibero-americano de Educação e Museus

Criação de cartaz e panfleto de divulgação
Ibermuseus | Grifo Design ©

OPAS/OMS

Campanha ONU Verde

Criação de peças para campanha
OPAS/OMS | Grifo Design ©

CNI

Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022

Criação de identidade visual e enxoval para evento
CNI | Grifo Design | Carlos Neri e Eduardo Trindade ©



CBF/Hospital Home

Workshop CBF + Saúde

Divulgação digital e enxoval do evento
FIFA | Hospital Home | Profissionais do Texto | Bulan Design ©

A adoção das mídias digitais na estratégia de comunicação 
organizacional criou um cenário promissor para as empresas. 
Assim como em qualquer canal de comunicação, o trabalho 
para divulgação via web, redes sociais, e-mail ou celular é 
uma tarefa que exige planejamento, pois cada mídia possui 
características específicas.
#DesignDigital

SIQF

Programa de Identidade Visual (PIV)

Criação de marca e ícone para APP
SIQF | Editora Kozovits | Bulan Design ©



Aqui tem 
time grande

institucionais, comerciais, de concorrência e treinamento 
são quase obrigatórias em reuniões e eventos. Expor ideias 
de forma profissional é fundamental para atrair a atenção da 

plateia e compor um ambiente favorável à geração de resultados. O PowerPoint é a ferramenta mais utilizada 
como suporte visual por executivos e palestrantes em apresentações de alto impacto. 

Apresentações

Futebol Pro

Apresetanção em PowerPoint para pitch do projeto

Design de apresentação institucional
Futebol Pro | Bulan Design ©



Objetivo

12 maiores clubes do país.

127,8 milhões
de brasileiros torcem ativamente para os

O futebol 
como ele é



Senai

Apresetanção em PowerPoint para Missão Internacional

Design de apresentação institucional
SENAI | Wagner Alves ©



O planejamento da apresentação é o segredo para atingir 
bons resultados. A combinação de um conteúdo relevante 
para o público com um design chamativo, relacionado 
ao tema e à ocasião, gera pontos de atenção. Por isso, a 
audiência absorve melhor os conceitos quando eles são 
expostos em slides criativos e objetivos.
#PowerPoint

CNI

Template de Apresentação em PowerPoint

Design de apresentação institucional
CNI | Wagner Alves ©

CNI

Apresentação em PowerPoint

Design de apresentação institucional
CNI | Wagner Alves ©
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contato@bulandesign.com.br | (61) 3344.9417 | 98172.5701

>> Agência do Rádio
>> Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
>> Albra Alumínio
>> Associação Médica de Brasília (AMBr)
>> Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec)
>> Associação Nacional dos Transportes de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos)
>> Avina
>> Banco Mundial
>> Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB)
>> Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
>> Confederação Nacional da Indústria (CNI)
>> Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC)
>> Conselho Federal de Psicologia (CFP)
>> Contrail
>> Crepe au Chocolat
>> Escola Nacional de Seguros (Funenseg)
>> Fundação Pró-Natureza (Funatura)
>> Futebol Pro
>> Ibermuseus
>> Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM)
>> Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB)
>> Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA)
>> Mapa da Mídia
>> Objetivar Gestão Estratégica
>> Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)
>> Plaza Brasília
>> Salino
>> Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
>> Serviço Social da Indústria (SESI)
>> Seu Preto
>> Sistema de Qualificação e Informação de Fornecedores e Prestadores de Serviço em Saúde (SIQF)

Clientes atendidos:

| 98123.6108


