


agilidade
Temos o compromisso de estabelecer 

uma comunicação ágil e transparente com 
nossos clientes. Respondemos os e-mails e 

realizamos todas as tarefas rapidinho,  
sem enrolação.

proatividade
Buscamos desenvolver uma visão crítica  

sobre todos os trabalhos executados 
para poder sugerir melhorias, antecipar 

e evitar problemas. Procuramos 
participar ativamente de todo o processo, 
questionando, transformando e inovando.

qualidade
Aplicamos todo o nosso conhecimento 

técnico em editoração eletrônica e 
produção gráfica para que a execução dos 

trabalhos seja a mais perfeita possível. 
Fazer certo da primeira vez é a nossa meta!

apoio técnico
Pode perguntar. Durante todo o processo, 

nossa equipe ficará disponível para dar 
toda a assessoria gráfica necessária.  

Juntos vamos encontrar a melhor solução 
técnica e econômica para o seu projeto. 

Faremos de tudo para que a  
diagramação do seu material fique perfeita!

prazo
Ajudamos você a cumprir as suas metas. 

Estabelecemos um cronograma para o 
projeto e fazemos um gerenciamento 

rigoroso de todos os prazos. 

Mais do que ser um fornecedor, queremos fazer parte da sua equipe!

confiabilidade
Cumprimos o combinado. Além disso, 

prezamos pela confidencialidade de todos 
os projetos, desenvolvendo uma relação de 

confiança com nossos clientes.

o que entregamos



somos especialistas em

produção 
editorial

o nosso negócio é

editoração 
eletrônica

quem somos

Nossa equipe tem formação 
técnica em Artes Gráficas e 
graduação em Comunicação 
Social com especialização em 

Produção Editorial.

Somos um estúdio gráfico e 
trabalhamos com  

projeto gráfico, diagramação, 
tratamento de imagens e 
fechamento de arquivos.

nossa missão é

oferecer a 
melhor solução 

técnica, 
estética e 

econômica



Valorizamos muito  
as parcerias de longo prazo, 

por isso trabalhamos com 
transparência, organização, 
profissionalismo e postura 

ética em todas as nossas 
atividades.

mais de

20
anos

no mercado

mais de 

100
clientes

atendidos

mais de 

3000
trabalhos

realizados

Possuímos mais de 20 anos  
de experiência em  

editoração eletrônica e  
produção de revistas, 

informativos, manuais,  
catálogos e outros  
materiais gráficos.

Já diagramamos mais de  
3000 materiais gráficos, 

sempre criando 
sinergia, cumplicidade e 

comprometimento com nossos 
clientes e todas as equipes 

envolvidas.

95% dos 
clientes 

vieram por 
indicação

nossos números



projetos 
especiais

Livros, e-books, folhetos, 
catálogos, banners,  

minicampanhas e outros.

manuais e 
cartilhas

Manuais do consumidor, 
manuais técnicos, guias de uso e 
instalação, cartilhas e apostilas.

mais de 

600
manuais 
e guias
desenvolvidos

revistas e 
informativos

Revistas, informativos, jornais, 
boletins eletrônicos e  

informes publicitários.

mais de 

300
edições

diagramadas

o que fazemos

Clique nas 
imagens acima 

para acessar 
nosso portfólio.

http://acara.com.br/portfolio/gru-3
http://acara.com.br/portfolio/gru-2
http://acara.com.br/portfolio/gru-1


briefing

recepção de 
originais

projeto 
gráfico

diagramação tratamento
de imagens

fechamento 
de arquivos

backup

revisão e 
aprovação

como funciona
Tudo começa com 
um bom briefing. 

Procuramos entender 
suas necessidades e 

objetivos. 

Todos os textos e 
imagens fornecidos 

são conferidos e 
organizados.

O projeto gráfico define a 
comunicação visual da peça. 

Apresentamos opções de 
layout que atendam às suas 

expectativas. 

A diagramação é feita 
criteriosamente com base 

no projeto gráfico aprovado 
e nos originais fornecidos. 

Enviamos tantas 
provas quantas forem 
necessárias, para que 
você possa revisar e 
aprovar o material.

Todas as fotografias 
passam por um tratamento 
de imagem para melhorar a 
qualidade de reprodução.

Depois da aprovação do 
material, os arquivos são 

fechados para distribuição 
digital ou impressão.

1 2 3 4 5 6 7 8

Ao final do trabalho, você 
pode continuar contando 
conosco. Nosso sistema 

de controle de jobs 
permite o rastreamento 
do histórico de todos os 
trabalhos, facilitando a 

correção e/ou atualização 
futura dos materiais.

O backup é feito em três mídias 
diferentes para garantir que os 

arquivos estejam disponíveis 
sempre que precisarmos.

Clique ao lado se 
quiser conhecer 

mais sobre o 
processo de 

diagramação de:

revistas e 
informativos

manuais 
e guias

http://acara.com.br/revistas-informativos
http://acara.com.br/manuais-guias


nosso desempenho
Em pesquisa realizada com nossos clientes, obtivemos os seguintes resultados:

Você indicaria o Acará 
para outras empresas?

A escala utilizada foi de 1 a 10, em que 1 significava “muito ruim” e 10, “excelente”.

Proatividade

 9,0
Qualidade

 9,1
Confiabilidade

 9,7
Atendimento

 9,6

Sim!

92%

• entender o cliente
• entender o briefing
• dar assessoria técnica
• ser ágil

• executar o trabalho 
• aplicar técnicas
• controlar o processo
• solucionar problemas

• se envolver
• se comprometer
• sugerir melhorias
• evitar problemas

• cumprir acordos
• manter sigilo
• ser transparente
• executar no prazo



acara.com.br

Entre em contato:

Eliana Fugihara Kroes

tel.: 11 3803-8612 | cel.: 11 99934-1012

eliana@acara.com.br

http://acara.com.br
http://acara.com.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511999341012
mailto:eliana%40acara.com.br?subject=

