quem
somos
mais de

somos
especialistas em

produção
editorial
Nossa equipe tem
formação técnica
em Artes Gráficas
e graduação em
Comunicação Social
com especialização
em Produção
Editorial.
gente

que sabe
o que
faz!

?

nossa missão é

oferecer a melhor solução
técnica, estética e
econômica
95% dos
clientes
vieram por
indicação

mais de

mais de

20
anos

100
clientes

3000
trabalhos

Possuímos 20 anos
de experiência em
editoração eletrônica e
produção de revistas,
informativos, manuais,
catálogos e outros
materiais gráficos.

Valorizamos muito
as parcerias de
longo prazo, por isso
trabalhamos com
transparência, organização,
profissionalismo e postura
ética em todas as nossas
atividades.

Já diagramamos mais
de 3000 materiais
gráficos, sempre criando
sinergia, cumplicidade e
comprometimento com
nossos clientes e todas as
equipes envolvidas.

no mercado

atendidos

realizados

o que

fazemos
atendemos
empresas
estruturadas,

?

o nosso negócio é

editoração eletrônica

somos um estúdio gráfico e trabalhamos com
projeto gráfico, diagramação, tratamento de imagens
e fechamento de arquivos

revistas e
informativos

manuais e
cartilhas

projetos
especiais

Revistas, informativos, jornais,
boletins eletrônicos e informes
publicitários

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

Livros, folhetos, catálogos,
banners, malas-diretas,
mini-campanhas e outros

que possuam identidade
visual, diretrizes de
comunicação, estratégias
de marketing e conceitos de
campanhas definidos
mais de

estúdio
gráfico

agência de
propaganda

• estrutura mais enxuta
• preços mais competitivos
• agilidade no atendimento
• foco na produção

300

600
manuais

diagramadas

desenvolvidos

mais de

edições

e guias

como

fazemos

?

temos o básico

a estrutura

Fazemos com seriedade
aquilo que toda empresa
deveria oferecer:
• comunicação ágil
e transparente
• controle de qualidade em
todas as etapas
• gerenciamento rigoroso
de prazos

Nossa estrutura foi
projetada para oferecer
confiabilidade:
• softwares originais
• hardware de alta
performance
• monitores calibrados
• sistema eficiente de
backups

nossa meta é

fazer certo da primeira vez

o controle

e vamos além!

Temos um sistema próprio
para gerenciamento de jobs
que permite:
• padronização dos
processos
• cadastro de clientes e jobs
• registro do histórico dos
trabalhos
• controle de backup

Procuramos agir com
proatividade e manter o
espírito crítico para:
• avaliar o briefing e a
expectativa do cliente
• analisar o trabalho
técnica e esteticamente
• encontrar as melhores
soluções

Todo o processo é acompanhado e aprovado pelo cliente
briefing

recepção de
originais

projeto
gráfico

diagramação

conheça o processo de diagramação de revistas e informativos

revisão e
aprovação

tratamento de
imagens

fechamento
de arquivos

conheça o processo de diagramação de manuais e cartilhas

nossos

diferenciais
atendimento
Procuramos sempre ouvir nossos clientes,
entender suas necessidades e objetivos.
É com base em um bom briefing que podemos
oferecer a melhor solução gráfica, calcular o
orçamento rapidamente e dar toda a assessoria
técnica necessária.

?

Nosso objetivo é

ir além das expectativas
do cliente e fazer mais do
que diagramar páginas

qualidade
Aplicamos todo o nosso conhecimento técnico
em editoração eletrônica e produção gráfica para
que a execução dos trabalhos seja a mais perfeita
possível. Desenvolvemos um sistema próprio para
controle de jobs e backup, garantindo o registro
histórico de todos os projetos e arquivos.

proatividade

confiabilidade

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.

Todos os processos e a comunicação com nossos
clientes são feitos com total transparência,
priorizando a qualidade e o cumprimento dos
prazos. Prezamos também pela confidencialidade
de todos os projetos, desenvolvendo uma relação
de confiança com nossos clientes.

nossos

resultados
Tudo para que o seu trabalho saia perfeito
Durante todo o processo, nossa equipe vai dar
completa assessoria gráfica para acertar na melhor
solução técnica, estética e econômica para o seu projeto.
Além disso, cuidamos também para que o conteúdo
seja exposto de forma clara, com uma estrutura
didática eficiente.

Trabalhos sem sustos em relação a custos
Nossos orçamentos são detalhados e trabalhamos
com total transparência. Assim, qualquer alteração em
relação aos custos do projeto, durante a sua execução, é
previamente informada e aprovada.

?

Queremos ser

mais do que um fornecedor,
queremos fazer parte
da sua equipe

Ajudamos você a cumprir suas metas
Além de obedecer todos os prazos combinados, nossos
arquivos são finalizados e seguem para a gráfica sem
problemas, evitando atrasos com outros fornecedores.

Estaremos sempre aqui
Depois que entregamos os materiais, você pode continuar
contando conosco. Nosso sistema de controle de jobs
permite o rastreamento do histórico dos trabalhos e os
backups garantem que, sempre que precisar, podemos
atualizar qualquer trabalho realizado anteriormente,
gerando economia para a sua empresa.

por que
contratar

?

Nossa expectativa é que,

depois de trabalhar conosco,
você também nos indique
para outras empresas

Em pesquisa realizada com nossos clientes, obtivemos as seguintes notas médias:
A escala
utilizada foi de
1 a 10, em que
1 significava
“muito ruim” e
10, “excelente”.

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

Atendimento

9,6

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

Proatividade

9,0

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

Qualidade

9,1

Também perguntamos para os nossos clientes:

você indicaria o Acará para outras empresas?

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

Confiabilidade

9,7
Sim!

92%
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