


A Piña já nasceu com o design e o audiovisual 
em seu DNA. Queremos fazer a comunicacão 
de um jeito diferente, e por isso buscamos 
histórias que valem a pena ser contadas em um 
universo multiplataforma para gerar o resultado 
que importa pra nós: o seu. 

UM ESTÚDIO QUE PENSA DESIGN    RESPIRA AUDIOVISUAL&



Mais do que executar projetos pontuais, buscamos parcerias 
completas. Isso significa que, seja qual for sua demanda, podemos 
atuar em todas as etapas do processo criativo, do planejamento 
estratégico à execução e entrega, com soluções personalizadas em 
diferentes formatos, mídias e plataformas.   

FULLSOMOS FULL PARTNER

Vamos tomar um café?

www.pinaestudio.com estudiopina__



Atuação full-partner:
Planejamento, roteirização,
produção, captação, edição
e distrituição on-line. 

ACESSE O PORTFÓLIO

A U D I O V I S U A L



Produção de banco de imagens com captação e edição 
de fotos e vídeos de drone, câmeras DSLR e GoPro. 

Fotografia de produtos para redes sociais ou catálogos.

CLIQUE AQUI E CONHEÇA
A NOSSA ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO

Produção e captação de vídeos para redes sociais
e gestão/produção de canais no YouTube. 

Produção focada em vídeo-aulas, tutoriais ou trein-
amentos corporativos.

Produção completa de vídeos institucionais 
ou motion graphics para marcas.

Captação e edição de ações e eventos.

BANCO DE IMAGEM

FOTOGRAFIA

VÍDEOS PARA WEB

TREINAMENTOS

PUBLICIDADE

EVENTOS



Somos multiplataforma:
Planejamento e criação de campanhas 
digitais e off-line, branding, redes 
sociais, apresentações.

ACESSE O PORTFÓLIO

D E S I G N



Executamos briefings pré-desenvolvidos ou criamos 
e planejamos a sua campanha on-off

Gestão de redes sociais, produção de conteúdo e cam-
panhas patrocinadas para diversas plataformas

Criação e desenvolvimento de marcas e identidade visual

Apresentações de impacto para alcance de resultados

Desenvolvimento e programação de sites

CAMPANHAS

REDES SOCIAIS

BRANDING

APRESENTAÇÕES

PROGRAMAÇÃO



A Piña fez, e continua fazendo:
Produções e campanhas desenvolvi-
das com os nossos clientes e agên-
cias parceiras.

ACESSE O PORTFÓLIO

C A S E S



DESENVOLVEMOS PROJETOS COM

Publicidade • Produção de Conteúdo
Redes Sociais • Audiovisual

Publicidade • Produção de Conteúdo
Redes Sociais • Audiovisual

Publicidade • Comunicação Interna
Redes Sociais • Audiovisual

Publicidade

Publicidade • Comunicação Interna
Redes Sociais • Audiovisual

Publicidade • AudiovisualPublicidade • Audiovisual Publicidade • Produção
Audiovisual

Captação Audiovisual

Captação Audiovisual Captação Audiovisual

Captação AudiovisualCaptação Audiovisual
Publicidade • Produção e Captação 

Audiovisual
Captação Audiovisual

Publicidade • Ilustração • Programação

Apresentação Ilustração Produção Audiovisual

Produção Audiovisual



B A N C O  D E 
I M A G E M



CAMPANHA
Portal Auto Shopping

Campanha digital e offline de 
lançamento das ofertas para o mês 
de junho no Portal Auto Peças. 
Campanha desenvolvida em parceria 
com a agência Atake.



CAMPANHA
Cervejaria Fazendas

Desenvolvimento da identidade visual, 
rótulos e peças de lançamento das 
cervejas da Cervejaria Fazendas, em 
Aiuruoca, sul de minas.



CAMPANHA
Portal Netimóveis

Desenvolvimento das peças da 
campanha de divulgação de vendas 
avulças no portal. Campanha 
desenvolvida em parceria com a 
Trezentos Comunicação.



CAMPANHA
Lançamento Gran Escócia

Desenvolvimento da campanha 
de relançamento do Gran Escócia, 
da Precon Engenharia. Foram 
desenvolvidas peças digitais e offline, 
além de vídeos promocionais.



CAMPANHA
Yes Rent a Car

Campanha de férias para a 
concorrência entre agências. Foram 
desenvolvidas peças digitais e offline, 
em parceria com a agência Atake. 



CAMPANHA
Campanha de 45 anos Trena

Campanha de aniversário para a 
construtora Trena. Foram desenvolvidas 
peças digitais, offline e materiais 
audiovisuais, em parceria com a 
Trezentos Comunicação.



CAMPANHA
Divulgação de shows

Desenvolvimento da identidade visual 
do DiSouza, peças de comunicação e 
captação e edição audiovisual.



REDES
SOCIAIS
Beira-Rio

Gestão de redes sociais e mídia 
digital para o destino turístico de 
São Gonçalo do Abaeté, com fotos 
enviadas pelos gestores do destino.



REDES
SOCIAIS
Turismo Spot

Gestão completa de redes sociais 
e mídia digital para o portal 
Turismo Spot.



REDES
SOCIAIS
Turismo 360

Gestão completa de redes sociais 
e mídia digital para a consultoria 
Turismo 360.



AUDIOVISUAL
Galeria de vídeos 

Edição e motion graphics de vídeos 
gravados por diferentes unidades 
de ensino espalhadas pelo país, em 
parceria com a agência Atake.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR



AUDIOVISUAL
Mirrage Nautic Club

Vídeo de lançamento e divulgação 
do contomínio, feito através da 300 
Comunicação.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR



AUDIOVISUAL
Bloco Circuladô e DiSouza

Captação e edição de eventos para 
a Percussão Circular e o artista 
belohorizontino DiSouza.

CLIQUE E ACESSAR A GALERIA



+
Q U E M

F A Z

¡HOLA!

QUE TAL

ANDERSON BATISTA
Publicitário pós-graduado em Cinema e Liguagem 
Audiovisual e em Direção de Arte para Propaganda, TV 
e Vídeo pela Universidade Estácio de Sá, e também em 
Gestão do Design para Micro e Pequenas Empresas, pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais.

D I R E Ç Ã O

A equipe da Piña é formada por profissionais 
multidisciplinares, capazes de atuar em diferentes frentes 
para executar projetos personalizados para os nossos clientes.



VA M O S
C O N V E R S A R ?

O que a gente pode fazer por você agora?
Seja qual for a sua necessidade, a Piña possui 
a solução capaz de alavancar a sua marca.

Faça contato pelos canais:
contato@pinaestudio.com

31 9.9418.7319

www.pinaestudio.com

estudiopina__




