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fundado em 2009, o 

nosso escritório atua 

em projetos de 

consultoria de branding, 

pesquisa e educação 

executiva 



Nossos clientes



vamos
posicionar 
nossa marca?



F1 – PRIORIDADES 

ESCOLHER

MERGULHAR

AFINAR

CONSISTÊNCIA

PAIXÃO
METODOLOGIA

DE POSICIONAMENTO

DE MARCA



1 escolher





NIKE

Estilo

Conforto

Performance 

Preço 

Tecnologia 

Performance







OMO
Perfume

Remoção de manchas 

Brancura

Rendimento

Remoção

de manchas





2 mergulhar



Consumo e conexão
emocional extremos com 

artigos esportivos via 
performance



Se eu tenho 

um corpo, 

eu posso 

“fazer” 

Consumo e conexão
emocional extremos com 

artigos esportivos via 
performance





Consumo e conexão
emocional extremos com 

artigos esportivos via 
performance



Consumo e conexão
emocional extremos com 

artigos esportivos via 
performance

“O que você tem 

dentro de você, te 

faz alguém 

melhor por fora...”







“ A minha 

masculinidade

está sufocada!”





3 afinar



Se eu tenho um corpo,
eu posso “fazer” 

Consumo e conexão
emocional extremos com 

artigos esportivos via 
performance







“Eu preciso estar pronto 

para viver as grandes 

emoções da vida”



Consumo e conexão
emocional extremos com 

margarina via redução
de colesterol





















4 consistência



Plataforma

Digital

Ser um ponto de destino
para mães interessadas
em instrução e troca
de experiências sobre 
desenvolvimento infantil.

Plataforma de

Ativação / Engagement

Promover espaços
para que crianças e pais vivenciem a experiência de 

se sujar e seus benefícios concretos para crianças. 

Plataforma de

Propaganda

Dramatizar o propósito mais nobre por 
trás do “sujar-se” e como Omo é superior 

em remover essas manchas. 

Plataforma de

Retail Presence

Quebrar a monotonia da gôndola, decorando a experiência de compra com imagens de 
crianças se sujando e se desenvolvendo.

Plataforma de

PR

Papers científicos que 
provem os benefícios da 
liberdade de brincar e se 
sujar.

Universo Visual da Marca

2D e 3D

Plataforma de

Arquitetura de Portfolio e Inovação

“Soluções simples e potentes
para remoção de manchas”

Plataforma de

Responsabilidade Social

Selo “Aqui se Brinca”, em que escolas são 
orientadas e avalizadas quanto a técnicas de 
aprendizado via experiência prática.

Colorama/VTS_01_0.IFO
Colorama/future.mov


















5 paixão



Live
Young
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