
Nós somos um estúdio CRIATIVO que atua em diversas áreas 
por meio do expertise em pesquisa de tendências e comporta-

mento, design e desenvolvimento de produto.

Acreditamos na filosofia MULTIDISCIPLINAR e trabalhamos 
de maneira CUSTOMIZADA com cada cliente, para entender 
suas necessidades e somar NOVOS OLHARES, soluções 

inovadoras e funcionais. 

SOBRE A TUX

imagens: tuxloves.tumblr.com



direcionamento criativo

pesquisa e análise de mercado e de tendências

design_vestuário

design_têxtil

design_cores

design_estamparia

design_catálogos

branding e comunicação

O QUE FAZEMOS

imagens: tuxloves.tumblr.com



PORTFÓLIO
imagens: tuxloves.tumblr.com



DIRECIONAMENTO CRIATIVO

brainstorming criativo 
conceituação de temas
criação de universo imagético
criação de vídeos inspiracionais

Projetos para: Timberland, Madre Cor, Carambella, Lez a Lez, West Coast

imagem: painel imagético para Madre Cor



imagem: brainstorming criativo para Madre Cor



imagem: vídeo inspiracional para Madre Cor
clique na imagem para ver o vídeo

https://vimeo.com/190296023


PESQUISA E ANÁLISE DE MERCADO 
E DE TENDÊNCIAS

análise de concorrência e de benchmark  
mercado nacional e internacional
tendências de comportamento, design e produtos

Projetos para: Timberland, Lunelli, Marles, Carambella, Project Hub, West Coast

imagens: painel de tendências de comportamento para West Coast



imagens: análise de tendências de comportamento para West Coast



imagens: análise de concorrência para West Coast



DESIGN_VESTUÁRIO

conceito da coleção  
escollha de matérias primas
cartela de cores
desenho de peças, estampas e acessórios
fichas técnicas
acompanhamento de pilotos

Projetos para: Net Shoes, Timberland, Havaianas, West Coast

imagem: coleção criada para Timberland



imagem: coleção criada para Havaianas



imagem: coleção criada para Go New | Net Shoes



imagem: coleção criada para West Coast



imagem: vídeo inspiracional para West Coast
clique na imagem para ver o vídeo

https://vimeo.com/193083545


DESIGN_TÊXTIL

previsão de temas e tendências
pesquisa e análise de importantes feiras têxteis internacionais
pesquisa de fios e fibras
moodboards
desenvolvimento têxtil

Projetos para: Lunelli, Horizonte Têxtil, Marles

imagem: desenvolvimento têxtil para Marles



imagem: desenvolvimento têxtil para Marles



imagem: vídeo inspiracional para Tux Collab
clique na imagem para ver o vídeo

https://vimeo.com/193082637


DESIGN_ CORES

seleção dos pantones e dos nomes para cada cor
direcionamento e acompanhamento do desenvolvimento
confirmação de cores selecionadas
harmonias
moodboards inspiracionais

           Projetos para: Lunelli, Marles, Horizonte Têxtil

imagem: harmonia de cores para Lunell



imagem: seleção dos pantones e dos nomes para a cartela de cores da Lunelli



imagem: cartela de cores para Lunell



imagem: vídeo inspiracional das principais apostas de cores para Lunelli
clique na imagem para ver o vídeo

https://vimeo.com/219885009


DESIGN_ ESTAMPARIA

conceito da coleção
desenvolvimento do material inspiracional
design de estampas localizadas e corridas

Projetos para: Arnaldo Ventura, Carambella, Timberland, Marles, West Coast

imagem: criação de estampa corrida para Arnaldo Ventura



imagem: criação de estampa corrida para Arnaldo Ventura



imagem: criação de estampas localizadas para Timberland



imagem: criação de estampas localizadas para West Coast



imagem: vídeo inspiracional para Tux Collab
clique na imagem para ver o vídeo

https://vimeo.com/193079386


DESIGN_ CATÁLOGO

conceito e moodboard inspiracional
design gráfico
finalização de arquivos
casting
coordenação e acompanhamento da sessão de fotos

Projetos para: Lunelli, Tuart, Horizonte Têxtil

imagem: fotos de catálogo para Tuart



imagem: direção de arte e criação da capa de catálogo para Tuart



imagem: diagramação e criação dos catálogos de cores para Lunelli



BRANDING E COMUNICAÇÃO

conceito
design de logo e papelaria
harmonia de cores
conteúdo mídias sociais

Projetos para: Project Hub, Home It, Tux Loves

imagens: conteúdo inspiracional do Tumblr para Tux Loves



imagens: conteúdo do blog para Home It



imagens: redesign do logo para Project Hub



PROJETOS ESPECIAIS
imagens: tuxloves.tumblr.com



EXPOSIÇÃO CIRCLELINE

Um destes projetos foi a idealização e curadoria da 
exposição Blend in or Stand Out. Em parceria com a 
Cartel011, mostramos o trabalho do estúdio de estam-
paria inglês CircleLine. 

imagem: exposição Blend in Stand Out | CircleLine



imagem: exposição Blend in Stand Out | CircleLine



CONTATO

camilla@tuxdesign.com.br

+55 11 3257 0493

Rua Cristiano Viana, 201
Cerqueira César | São Paulo / SP
CEP 05411-000


