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O Studio Dialeto é uma empresa especializada em design estratégico com foco para o segmento 
de serviços. Desenvolve suas propostas através de etapas de trabalho padronizadas e participação 
colaborativa personalizada. Realiza com base no sistema de gestão de qualidade,  trabalhos de 
educação empreendedora, para humanizar processos de serviços. A fim de melhorar a qualidade 
do trabalho e a competitividade da iniciativa em conformidade com os objetivos estratégicos 
determinados pelo negócio ou projeto. 

Benefícios

O Studio Dialeto oferece serviços que contribui para eliminar ações desajustadas a identidade. 
Tendo como critério  a diferenciação, a redução de custos, o aumento da vantagem competitiva e o 
retorno sobre investimento. Facilitando caminhos para atração de consumidores, investidores e 
divulgadores para o negócio ou projeto.

Wanessa Dose Bittar
facebook.com/studiodialeto

wanessabittar@studiodialeto.com.br
 [32]3221-4298 I [32]9955-4004

Qual o seu sistema de expressão de valor? 
A essência que te faz único em suas entregas de soluções?
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Público-Alvo

Empreendedores, executivos, profissionais da área de serviços e inovadores que querem 
desenvolver, reinventar e melhorar serviços em qualquer área de atuação.
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Wanessa Bittar
Diretora do Studio Dialeto
wanessabittar@studiodialeto.com.br

Especializada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF); Graduada em Educação Artística pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) e técnica em Design pelo Colégio Técnico Universitário (CTU). Possui 
formação pelo programa de Educação Empreendedora da Endeavor Brasil (BOTA PRA 
FAZER) e em Gestão Cultural através do Programa Pensar a Agir com a Cultura – 
(FUNALFA). Autora de artigos com foco em planejamento estratégico, comunicação e 
design. Tem experiência na área de desenvolvimento e gerenciamento de projetos. Foi 
idealizadora e membro fundadora da Empresa Júnior ASPECTO – IAD/UFJF e 
participou de diferentes projetos através da Incubadora de Cooperativas Populares da 
UFJF. Em 2013, realizou a curadoria do evento “Todos Somos Poetas”- Uma 
homenagem ao Centenário de Vinicius de Moraes através de Poesia, Música e Moda. 
Em 2012, teve projeto finalista e publicado no catálogo do 3° Prêmio Sebrae Minas 
Design, com participação na Bienal Brasileira de Design e no Espaço Design da Feira 
do Empreendedor em Belo Horizonte. Fez parte da Diretoria do Circuito Turístico 
Caminho Novo na gestão 2013-2015 e representou o mesmo na Rede de Negócios do 
Turismo de Juiz de Fora – “Aliança+Eventos”- articulada pelo SEBRAE. Atualmente  é 
empreendedora participante do grupo GDI-MATA para o desenvolvimento da Zona da 
Mata, trabalha com design estratégico pela iniciativa – Studio Dialeto realizando 
palestras, cursos, atendimentos individuais com foco em educação empreendedora. 
Sendo também coordenadora do projeto”Empreendedorismo Criativo Conectado” 
destinado a capacitação de empreendedores criativos para realizarem projetos de 
impacto e idealizadora do programa Empreenda Conhecimento, destinado a apoiar 
ideias de negócio embrionárias para estruturar o seu sistema de valor.
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Serviços Dialeto

Posicionamento: Capacitação Customizada in Company

-Serviços Inteligentes: elaboração de sistema de expressão 
de valor.

Identidade: Palestras e Cursos

Palestra
-Gestão de inteligência para o setor de serviços.
-Intraempreendedorismo: estratégia para consolidar marca 
profisisonal.

Cursos
-Modelo de Negócio: identidade e sistema de entrega com 
valor eficaz.
-Projeto: da identidade ao controle de resultados.
-Projeto Maker: aprendizagem baseada em projetos.

Implementação: Design de Informação Aplicado a Serviço 

-Elaboração de apresentação de informações em materiais 
de apoio envolvidos no sistema de serviço. (relatórios, 
slides, projeto para investidores, projeto institucional, 
projeto acadêmico...).

Monitoramento: Capacitação Individual

-Capacitação específica e individual relativas a identidade, 
processos de serviços e design de informação para agregar 
valor na entrega de soluções. 
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