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Podíamos contar essa história como outra 

qualquer, seguindo a cronologia dos fatos. E 

falar que tudo começou em 2007, quando o 

Daniel Faulin abriu a Faulin Design. E foi em 

2008 que o Thales Fuzetti se juntou a ele. Mais 

tarde, virou NEURONA. Hoje, os dois estão 

à frente de uma agência com mais de 500 

projetos na bagagem.

.o início

Também podíamos contar de um jeito 

mais romanceado. E dizer que era uma 

vez dois amigos, Daniel e Thales, que se 

conheceram na faculdade de design. Eles 

nem imaginavam que a amizade viraria 

parceria profissional, e que os estudos 

virariam negócio de verdade e com verdade, 

já completando 10 anos, felizes sempre.



Por mais negócios 
afetivos e efetivos!
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EXPERIÊNCIAS POSITIVAS.  
É DISSO QUE A NEURONA É FEITA

Um outro jeito, ainda, seria mais racional.

O começo foi com criação de sites, 

então virou produtora. Num processo de 

amadurecimento, lapidaram os interesses 

até chegarem no modelo atual, com visão 

ampla e inteligência para soluções em 

branding, identidade e comunicação no 

mercado B2B. 

Se envolvem em projetos com propósito, 

numa construção inspiradora e colaborativa 

que resulta em experiências positivas, com 

o melhor para cada cliente na evolução de 

suas marcas.

Mas não queremos contar essa história assim.

 

Vamos colocar vida e movimento, vamos 

contar suas experiências. Porque, afinal de 

contas, é isso que a Neurona leva aos clientes, 

é disso que ela é feita. Experiências positivas.
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Evolução de pessoas, 
pensamentos, propostas  
e princípios
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Faculdade à noite, freela o resto do dia. 

Assim o Daniel e o Thales dividiam o tempo, 

divididos. Um cá, outro lá, cada um em 

sua casa. Se encontravam na aula e, antes 

disso, no Skype e no telefone. Uma rotina 

meio improvisada, meio do jeito que dá. 

Secretária, era a eletrônica de casa. Cliente, 

era o que aparecesse na frente.
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Cada um no seu lugar | Neurona 10 anos

Desde o início, focamos  
em criatividade e resultado 
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Um canto pra chamar de seu literalmente 

um canto. Não era grande (na verdade era 

bem pequeno, com 10m²), não tinha tanto 

conforto, era extremamente quente e fazia 

um baita barulho. Mas era deles. E essa foi a 

primeira conquista. Com vontade no peito 

e mão na massa, construíram os próprios 

móveis e sonhos.

Foi ali que descobriram e aprenderam 

como ser uma empresa. Não era só criar, 

era também fazer contratos e orçamentos, 

ir atrás de cliente, atender, contornar 

imprevistos, pagar contas…

Também foi ali que se descobriram. Daniel, 

o cara das ideias, do vamos-pra-cima, do 

tem-que-fazer-e-acontecer. Thales, o cara 

pé no chão, do veja-bem, do vamos-planejar. 

Descobriram, então, que a melhor coisa era 

cada um assumir funções ligadas às suas 

paixões e expertises. Assim, redefiniram 

seus papéis dentro da empresa.

Daniel, criação. Thales, negócios.

.um canto pra  
chamar de seu
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Tudo muito jovem, eles e o negócio.

Entre cabeçadas e conquistas,

ajustes e planos, amadureceram.

Eles cresceram, a agência cresceu,

o espaço cresceu junto. Era hora de

mudar novamente.
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Casa nova, por que não vida nova? 

Repensaram o modelo de trabalho, 

redefiniram metas e objetivos, conquistaram 

novos clientes. A vontade de fazer e 

acontecer do Daniel somados ao foco do 

Thales resultou no negócio como vemos 

hoje. Maduro e com a clareza do que é e de 

qual caminho seguir.

.um canto que encanta
Mas isso não significa que ficam quietos no

canto deles. Ao contrário.

Aperfeiçoam processos, revisam estruturas,

criam funções… Porque sabem que a vida é

um movimento constante.

Não parar é a alma do negócio,

É a alma dos meninos da agência.
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Meninos da agência são eles, Daniel e 

Thales. Como começaram cedo, eram 

vistos e chamados assim pelos clientes. 

Meninos da agência que se conheceram 

na faculdade com interesses parecidos; 

se juntaram num negócio em comum; 

se complementam nas diferenças. Há 10 

anos dividem cantos, traçam caminhos, 

descobrem atalhos, se perdem e também 

chegam lá. Juntos. Meninos da agência, 

como ainda são chamados. Além do apelido 

informal, carregam o móvel que fizeram 

com as próprias mãos, parceiros verdadeiros 

e valores que sustentam essa história. Com 

confiança entre si, empatia e respeito. O 

respeito de quem se coloca na posição do 

outro, de quem é disponível, de quem ouve, 

tenta entender, procura explicar. É assim 

com os clientes, com os funcionários e 

parceiros. E isso não são eles quem falam.

.meninos da agência



.depoimentos

A agência proporciona experiências, desenvolvimento, liberdade de criação. 

Cada um contribui e constrói algo positivo no final. Aqui, aprendo muito. 

Expandi minha mente, passei a olhar e respeitar o outro e seu espaço.  

E isso vale para a minha vida fora daqui também.  
- Helder Barbosa Ribeiro

O Helder é o funcionário mais antigo da agência. Chegou estagiário, recebeu suporte e confiança 

para crescer e se desenvolver. Hoje é coordenador de projetos.
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No nosso modelo de trabalho, fazemos atendimento direto ao cliente, sem 

intermediários. Isso agrega valor porque nos aproxima, personifica a relação. Facilita 

nos processos diários porque conseguimos entender o objetivo e explicar questões 

técnicas na hora, para alinhar e encontrar as melhores soluções. 
- Julio Claudius

O Julio é designer gráfico e conheceu a agência ainda na faculdade, quando assistiu a uma 

palestra do Daniel e do Thales, se identificou e decidiu que queria, um dia, trabalhar com eles.

A relação é muito humana, tudo flui naturalmente, do 

processo criativo aos feedbacks e adversidades.

- Thiago Ferreira da Cunha

O Thiago foi o último a chegar na agência, mas em poucos meses já entrou no clima e se

sente muito bem nesse ambiente. 
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Chegamos até aqui pela qualidade dos nossos projetos e

pelo relacionamento próximo com cada cliente. Essa é a nossa

base e crença para continuarmos crescendo, sempre.

- Thales Fuzetti

Para o futuro, queremos cada vez mais fazer parte de projetos

com propósito, criar vínculos, evoluir o time como um todo. Não

queremos ser a maior agência, mas a melhor para cada cliente.

- Daniel Faulin



10 anos de experiências positivas,

afetivas e efetivas.

De inspirações e soluções.

De entusiasmo e comprometimento.

10 anos só para começar.




