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crie
marcas
que as
pessoas
amem



crie
possibilidades
e conquiste
resultados 

Ideias e estratégias 
eficiêntes são fundamentais 
para criar uma experiência 
de marca que se conecte 
com corações e mentes.

As empresas que entendem esse cenário 

progridem gradativamente, mesmo diante 

de advercidades como: crises econômicas, 

fusões ou aquisições. Fazendo isso, uma 

marca cria novas e poderosas possibilidades 

para crescimento e uma relação mais forte 

com os seus clientes.

!

Esse compromisso exige que as marcas 

busquem melhorias constantes, afim de 

se conectarem emocionalmente ao seu 

público. 02.
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A Calibre oferece serviços, 
ferramentas e processos únicos 
para atender aos mais diferentes 
objetivos e estratégias.

A Calibre tem experiência em criar, desenvolv-

er e gerenciar marcas, seja construindo do 

zero, revitalizando ou reposicionando para 

alinhar com a nova estratégia de negócios. 

Empregamos quantidades iguais de pensa-

mento estratégico e desenvolvimento criativo, 

trabalhando em colaboração com nossos 

clientes para construir marcas icônicas, inspi-

radoras e duradouras.

Somos desconstrutores de tabus e 
construtores de marcas poderosas. 
Uma empresa focada, ousada, 
guerrilheira e criativa. Uma agência de 
comunicação e branding, habituada a 
construir marcas confiáveis e 
desejáveis!

sobre
a agência

Marcelo Efigenio, 
Sócio-proprietário e dir. de criação

 

Deziane Queiroz,
Sócia-proprietária e dirª. de contas

!

sobre os
idealizadores

!

Trabalhou com diversas 
marcas e projetos em seus 
mais de 20 anos de mercado, 
tais como: Whiskas, Unimed, 
Klabin, Pedigree, YouBurguer, 
entre outras.  

Na agência é responsável pelo 
desenvolvimento da linha criativa e 
estratégica, através do processo de 
marca e design, que incentiva o diálogo, 
revela oportunidades criativas e constrói 
a confiança na busca pelos resultados 
desejados. 

Com expertise e experiência 
em administração de 
empresas, possui a 
capacidade de avaliação, 
diagnóstico e gerenciamento 
de negócios. 
 
Na agência é responsável pelo 
planejamento mercadológico e de 
comunicação das contas, reunindo 
todas as partes de interesse, conteúdo 
e funcionalidade de uma maneira que 
faça sentido.

Focamos em criar marcas mágicas, 
para ajudar as empresas a 
alavancarem suas estratégias com a 
força de marca, contando histórias 
atraentes por meio de soluções 
criativas.
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Ambientes

SEO

Sinalização
Interna

e Externa

E-commerce

Propostas

Publicações

Networking Material 
Expositor

Papelaria

Distribuição
e/ou Entrega

Funcionários

Feiras de
Negócios

Boca a Boca

PDV

Experiências
de Uso

CRM

Ações
de Relações

Públicas

Logo e
Identidade 

Visual

Manual da
Marca

Produtos
ou Serviços

Mídias
Sociais

E-mail
MKT

Sites
e Blogs 

Promoção
de Vendas 

Adesivação
de Frota

Campanhas

Newsletters

Embalagens
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Sua
Marca

Plano de 
Mídia

Televendas

Ações
Externas

Material de 
Apresentação

Pontos de contato da marca:
Cada ponto de contato é uma oportuni-

dade para aumentar a consciência de 

marca e promover a fidelidade.

sobre
os serviços

!

Na Calibre empregamos quantidades 

iguais de pensamento estratégico e 

desenvolvimento criativo em cada 

projeto ou ação trabalhada. 

Tudo para construir marcas icônicas, 

inspiradoras e duradouras.
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Uma gestão em 
branding tem como 
objetivo, tornar a sua 
marca mais conhecida, 
desejada e positiva na 
mente dos seus 
consumidores.

Buscamos envolver em nossa 
gestão, propósito, valores e 
identidade de marca. Para isso, 
é necessário um trabalho 
consistente, que envolve todos 
os seus stakeholders, pois é 
fundamental que eles entendam 
o seu posicionamento, através 
de ações que potencializem sua 
visibilidade e desenvolva uma 
boa reputação com seu público 
interno e externo.
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1.
Design é construção, 
desconstrução e 
crítica aos ambientes 
domésticos e urbanos. 
É um olhar criterioso 
sobre tudo e não somente 
em embelezar 
produtos e objetos.

Os nossos projetos são precisos 
e possuem compromisso em 
levar uma experiência real, 
através de uma composição 
orgânica, geométrica e 
tecnologica, com experiência e 
conhecimento sobre os 
materiais utilizados.
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Com uma comunicação 
estratégica e criativa, 
promoveremos sua 
empresa, produtos ou 
serviços junto ao 
público-alvo com o 
objetivo de conduzi-lo 
a uma atitude 
favorável a sua marca.

O nosso modelo de atuação 
envolve criatividade, 
competência e responsabilidade 
como fatores imprescindíveis na 
condução de campanhas e 
ações.
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3.

Propomos um conjunto 
de estratégias de 
marketing direto para 
que a sua empresa 
possa focar em seu 
grupo de interesse.

O objetivo é atingir um 
público-alvo específico, através 
de mensagens e ações 
personalizadas para conquistar 
novos clientes e fidelizar os já 
existentes.

M
ar

ke
tin

g 
D

ir
et

o
4.

!!!!



10.

1. Briefing

Atendimento/
Coleta de dados para o
desenvolvimento do
trabalho. 

2. Pesquisa e Análise

Pesquisa de Produto ou 
Serviços: Utilização, viabilidade, 
vantagens e desvantagens, 
aspectos industriais e comerciais.

Pesquisa de Mercado 
Consumidor: 
O perfil de quem compra; 
finalidade; amplitude 
mercadológica; veículos 
publicitários melhor se adéquam; 
canais de venda; etc.

Pesquisa de Concorrência: 
Competidores que dominam o 
mercado.

Pesquisa de Imagem: 
Pontos fortes e fracos.

4. Estratégia

5. Criação

Planejamento e Criação/
Diagnóstico; Definição dos alvos;
Estabeleça os objetivos; Mix da
comunicação; Orçamento; Plano
de media; Implementação;
Controle.

3. Brainstorm

Planejamento, Criação e 
Atendimento/
É uma ferramenta de trabalho de 
grupo que facilita o surgimento 
de novas idéias sobre um tema 
ou problema específico.

Criação inicial; ideias e
 rascunhos.

Redação/
Textos criativos, informativos
e legais.

Direção de Arte ou Design/
Estudo do manual da marca;
Escolha da técnica;
Escolha da paleta de cores;
Escolha da tipografia.

Design/
Desdobramentos, aplicações, 
impressões  ou disponibilizar
os arquivos para apresentação.

6. Apresentação

7. Retorno

Atendimento/
Recolhimento dos dados 
da estratégia; arquivos
impressos 

Atendimento/
Feedback do cliente;
Alterações.

Direção de Arte ou Design/
Alterações.

Atendimento/
Aprovação final.

Designer e Assistente/
Fechamento e envio para
produção.

8. Controle

Atendimento/
Feedback do cliente
durante a campanha.

Planejamento/
Checagem dos números,
reações e/ou correções
de trajetória.

Atendimento/
Informando ao cliente
o andamento da 
campanha.

sobre
o processo

!

1 2 3 4 5 6 7 8

Pesquisa e Planejamento Criação e Implementação Suporte e Mensuração



TudoPraFoto — Design/ Publicidade/ MKT

no
portfólio

Melissa Brasil — Design Cedlab — Branding/ Design

Mangalarga — Design Editorial

Ash Memorial — Branding/ Design ApisBrasil — Design de Produto

Zurel — Design ApisBrasil — Design de Produto

ApisBrasil — Design/ Publicidade Ash Memorial — Design/ Publicidade

!

Branding, Design,
Publicidade e Marketing Direto



RM07 — Design/ Publicidade

Sondreny Adv — Design Ash Memorial — Design Eletrorede — Branding/ Evento

Ash Memorial — Design/ Digital Craquenet — Branding/ DesignER Projetos — Design ApisBrasil — Design/ Publicidade

SGI Assessoria — Design/ Digital TF — Design de Produto Eletrorede — Publicidade

ApisBrasil — Design


