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Studio B é o novo espaço de ensino, incentivo e 

produção das expressões individuais, com o objetivo 
de empoderá-las,  e com isso melhorar o mundo 

através da arte e do design.  

Confiamos no poder dos sonhos, 
 acreditamos nas pessoas,  

e lutamos pelo direito a individualidade. 

Queremos provar que o diferente é apenas uma 
perfeita imperfeição dentro da diversidade da nossa 

sociedade e nosso papel É ajudar encontrar 
seu lugar sendo exatamente quem são através da arte.  
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Durante o período pandêmico, a busca individual por 
novas experiências e novas conexões resultaram em 

uma reformulação de sonhos antigos, mas 
poderosos, vontade e desejos há muito trancados, 

ressurgiram com um novo significado. 

A convergência de todas essas vivências resultou     
em uma vontade de revisitar potenciais,      

reconstruir conexões e buscar novas aventuras, 
fortalecendo o indivíduo, sua história  

e o contexto em que se encontra. 

O resultado buscado é a harmonia da 
individualidade com o todo, sempre estimulando a 
abertura, a gentileza e a curiosidade para fortalecer 
essas conexões com o coletivo e com a natureza, 
promovendo um ambiente seguro e estimulador 

de comunicação e criação.  



EXPERIÊNCIA 

- Web design e design de mídias sociais para pequenas 
empresas  

- Design Thinking para empresas multinacionais 

- Storytelling para empresa 

- Produção de peças gráficas para multinacionais  

- Facilitações gráficas em eventos corporativos, criando 
peças únicas e personalizadas 

- Eventos corporativos para empresas multinacionais  

- Colaborações com outros profissionais liberais, como 
músicos, psicólogos  

- Parcerias com empresas de publicidade e marketing na 
criação de storyboards para o mercado do entretenimento 
e consumo
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Acreditamos na CURIOSIDADE para 
querer, sem medo, conhecer além da 
fachada; na EMPATIA para não julgar sem 
entender profundamente; na REBELDIA de 
não deixar o padrão nos cegar nessa nova 
aventura; e na CRIATIVIDADE para 
encontrar um lugar em si e no mundo para 
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ensinar, preparar e empoderar todos 
que estiverem dispostos a fazer uma 

viagem para dentro de si, focando nas 
expressões artísticas individuais e 

coletivas, buscando sempre o auto 
aprimoramento, com respeito ao 

outro e ao planeta.   

Acreditamos na 
ressignificação do 

diferente, na reinserção 
social do vulnerável e nas 

conexões emocionais 
para viver mais 

harmoniosamente entre 
nós e a natureza. 



OUTROS SERVIÇOS 

EVENTOS CORPORATIVOS   
DESIGN THINKING  

STORYTELLING 
FACILITAÇÃO GRÁFICA 

SERVIÇOS DIGITAIS  
DESIGN GRÁFICO 

IDENTIDADE PARA MÍDIAS 
STORYBOARD 
WHITEBOARD 

ARTES PLÁSTICAS 
ILUSTRAÇÃO 

DESIGN E EDITORAÇÃO 
Brand-scanning: análise e diagnóstico da marca. 
Análise e compreensão do contexto da marca. 
Conceito criativo: criação da identidade. 
DNA visual: elementos básicos e materiais de apoio. 
Universo de marca: material completo e próximos 
passos.  

BENEFÍCIOS 
Olhar cuidadoso para verdadeira identidade da 
marca. 
Desenvolvimento de uma marca coerente. 
Diferenciação sua marca em relação à concorrência. 
Posicionamento da marca com identidade coesa. 
Conquiste clientes mais qualificados 
Alinhamento assertivo com outras equipes. 
Desenvolvimento de um discurso poderoso para se 
conectar com seus clientes. SO
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Não oferecemos apenas um produto final, todo o 
processo é cuidadosamente detalhado e 

próximo do cliente, para que ele possa participar 
da criação. 

Por ser uma experiência personalizada leva 
semanas ou meses para concluir toda a produção. 

Todos os nossos processos têm uma fase de 
subjetividade que nenhum outro estúdio oferece.  

Outro potencial é a multioferta de serviços que 
torna o projeto mais completo. 

Nossos colaboradores e apoiadores estão sempre 
disposto a ajudar em assessorias. 

E nos destacamos principalmente pelo preparo  
dos profissionais, formados ou em formação,  

para nosso mercado e para atender os mais 
diversos clientes.   
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BRAND DESIGN 

Catálogo de experiências 

em forma de Gift Boxes 100%100%
!gan"

100%100%
orgânic"

100%100%
natural

PRODUTOS OFERECIDOS 

Desenvolvimento de Logo 

Conceito de marca 

Comunicação nas mídias sociais 

Catálogos comerciais 

Mock Ups de produtos físicos e 

digitais 

Folders e comunicação digital. 

Moodboard e identidade de marca.



Facilitação de registro de eventos para 
desenvolvimento de produtos e 
publicidade, durante sprints criativos e 
dinâmicas de grupo.  
  
A entrega pode incluir relatórios 
ilustrados, processos de design thinking, 
arquivos contendo o Storytelling do 
evento, retratos digitais da equipe, mock 
ups ilustrados, prototipagem 3D de 
produtos, entre outros.  

Os eventos presenciais contam com 
apresentação e criação ao vivo, do 
projeto em foco. 

FACILITAÇÃO



NARRATIVA VISUAL 

StoryBoard: BIANCA SARTORETTO

2020

Projeto HOMENAGEM - StoryBoard 

CLIENTE: SINDITAMARATY | AGÊNCIA: OZ PRODUÇÕES

Aquarelas digitais animadas, relizado em parceria com agência OZ de publicidade.  

PARA ASSISTIR O VIDEO COMPLETO ACESSE: https://vimeo.com/445685214/e1a5ddfd6d

https://vimeo.com/445685214/e1a5ddfd6d


CLIENTE: NIKE | FOTOGRAFIA: VIVI BACCO | AGÊNCIA: THINKERS

Storyboard (roteiro de filmagem e atuação) realizado para filmagem de publicidade.  
Uma parceria com agência THINKERS e a fotógrafa Vivi Bacco.

STORYBOARD 

THINKERS
NIKE & Vivi Bacco 

StoryBoard: BIANCA SARTORETTO
2021

Projeto NOVOS RECORDES - StoryBoard 
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CLIENTE: TREVO IMPROVÁVEL | FOTOGRAFIA: HICK DUARTE

ORIENTAÇÃO VISUAL

Storyboard (roteiro de filmagem e atuação) realizado para filmagem do videoclip do álbum AGUA DE FLOR do artista 
Trevo. Uma parceria com o coletivo artístico FENDA, idealizado por Hick Duarte. 
PARA VER O CLIPE COMPLETO ACESSE: https://youtu.be/mTrB1elEZTE
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https://youtu.be/mTrB1elEZTE


DUAS COLUNAS 
JUSTIFICADO  

DUAS COLUNAS 
JUSTIFICADO

ARTES VISUAIS
RETRATOS DIGITAIS ARTE TRADICIONAL 

ARTE DIGITAL 
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Temos uma relação aberta com parceiros que nos 
fortalecem e nos completam. 

Designers e artistas de diferentes estilos 
colaboram para criar com liberdade e experiência 

projetos mais qualificados. 
  

Também contamos com o apoio de 
assessoria de RH e RP, equipe jurídica, 

consultorias de sustentabilidade e 
planejamento estratégico, que acreditam no 

nosso trabalho e contribuem para nosso 
desenvolvimento no mercado. 

Para melhor atender nossos clientes, contamos 
com serviços parceiros como programadores, 

fotógrafos,  músicos, entre outros, para tornar o 
projeto super completo.  

Incentivamos colaborações com áreas da saúde 
mental como psicólogas, coach, psiquiatras 

entre outros profissionais que se disponibilizam a 
contribuir para a comunidade que estamos 

criando. 
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ENTRE EM CONTATO 
sartoretto.b@gmail.com

VISITE NOSSO SITE 
biancasartoretto.com

MAIS SOBRE NÓS 
linktr.ee/bsartoretto

mailto:sartoretto.b@gmail.com
http://biancasartoretto.com
http://linktr.ee/bsartoretto



