
Nova empresa de Brasília leva arte e criatividade à sério
A Capsula é uma empresa de inteligência criativa que surgiu durante a quarentena

com o intuito de transformar marcas e projetos em assunto

Com o slogan "Na CAPSULA você vira assunto", a nova empresa de inteligência criativa
queridinha da Brasília é formada por um time multidisciplinar de profissionais de arquitetura,
publicidade e design.

Os CAPS, como se chamam, acumulam vasta bagagem quando o assunto é experiência
envolvendo grandes marcas. Já lideraram empresas e estiveram no backstage e frontstage
de alguns dos eventos mais conhecidos da cidade.

O formato de trabalho que se propõe a fazer, é diferente de simplesmente receber e acolher
um briefing com um job a desenvolver. Na CAPSULA, o assunto, como costumam chamar
as demandas dos clientes, começa com um café e uma boa conversa.

A partir desse primeiro contato, o time se reúne para uma imersão criativa como um único
propósito: encontrar ideias e soluções que honrem a promessa do slogan e virem assunto
por aí.

Criada em meio à pandemia, a CAPSULA conseguiu mesmo durante o momento de
incertezas deixar a sua marca em várias iniciativas.

Foi o caso da cenografia da primeira live do mundo movida a energia solar que aconteceu
no Chapadão de Pipa no Rio Grande do Norte, em agosto, e integrou o projeto Follow the
Sun do DJ Bhaskar.

O nome, a identidade visual e o projeto cenográfico do novo espaço de gastronomia à beira
lago, o recém inaugurado Laguna, também carrega a assinatura do time.

O mesmo aconteceu com o projeto SpinCycle Outdoor, desenvolvido para possibilitar a
volta às aulas no studio boutique de spinning localizado na 207 Sul.

Com vivências e conhecimentos diversos, os seis sócios da CAPSULA acreditam que são
justamente estas características que os diferenciam e auxiliam na hora de executar os mais
diversos projetos de forma completa e integrada. Conheça os assuntadores:

CAMI GOMES
cami@heycapsula.com.br

Publicitária de formação, promocitária de vida e criativa desde sempre. Com mais de 20
anos de mercado, Cami atuou durante oito anos em agência de comunicação e promoção



como sócia e diretora de criação e arte em live marketing, trabalhando com grandes
marcas, como VIVO, SEBRAE, CNI e CAIXA. Na CAPSULA, a artista mistura cores,
música, e alegria.

DANIEL GARCIA
dani@heycapsula.com.br
Um legítimo promocitário apaixonado por realizar sonhos. De produtor de shows e grandes
festivais, passando por agências promo, realizando os maiores congressos de nutrição do
país e até sócio de um restaurante, Daniel já circulou em diversas áreas. Na CAPSULA
mergulha de cabeça em todos os assuntos, mas cai pra dentro mesmo quando se fala de
produção, caminho que trilha há mais de 15 anos.

ELLEN OLIVEIRA
ellen@heycapsula.com.br
Com 13 anos atuando no universo de produção de eventos, de formaturas a grandes
projetos culturais e de entretenimento, Ellen é apaixonada por brand experience. Na
CAPSULA, é ponte entre marcas e o mundo criativo que transforma sonhos em realidade.

LETICIA BETHLEM
leticia@heycapsula.com.br
Designer com vasta experiência com apps, e-commerce, pesquisa, PDV e cenografia de
eventos. Letícia passou por grandes empresas, como Sephora, Instituto Nacional de
Tecnologia (INT), Indio da Costa AUDT e R2 Produções. Na CAPSULA, é responsável por
materializar no mundo real todas as loucuras que o resto do time cria.

NAT REZENDE
nat@heycapsula.com.br
Publicitária e marketeira, tem mais de 12 anos de caminhos resolvendo assuntos por aí,
com passagens pelo Grupo Mica, Restaurant Week Brasil, Grupo Jaime Câmara, IFOOD e
R2 Produções, onde foi head de Comunicação e gerente de projetos do Carnaval no
Parque. Na CAPSULA, entra de cabeça quando o assunto é planejamento e PR.

THALISSON MESQUITA
thalisson@heycapsula.com.br
Arquiteto formado pelo UniCEUB, com mais de 13 anos trabalhando com criação e
execução de projetos e eventos. Do mercado imobiliário passando pela Danvila Arquitetura
a eventos de pequeno e grande porte, foi diretor de produção da R2 Produções e
responsável por eventos queridinhos da cidade como Na Praia, Surreal, Carnaval no
Parque e vários outros eventos. Na CAPSULA, ele é o cara que desenha todos os projetos
e cenografias dos assuntos que vão pro mundo.

Serviço
SITE: www.heycapsula.com.br
INSTAGRAM: @heycapsula
E-mail: oi@heycapsula.com.br
Manifesto: https://www.youtube.com/watch?v=dfrlkFXX8ms&feature=emb_logo
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