A CAMARINHA é uma empresa
de conteúdo com olhar digital.
Há mais de 18 anos soluciona os
problemas de comunicação de
seus clientes com uma equipe
multidisciplinar que traz na bagagem
a experiência dos principais
veículos de comunicação do país.
Jornalistas, designers e publicitários
traçam estratégias e desenvolvem
conteúdo customizado que une
conhecimento e criatividade.
A Camarinha é uma agência
100% focada em resultados,
conhecida por respeitar prazos,
pelo rigor em compliance e
pela qualidade da produção.

ENTUSIASMO E PROFISSIONALISMO
“Sucesso não é o final, falhar não é fatal:
é a coragem para continuar que conta.”
Winston Churchill
Toda conquista exige intuição e criatividade.
Mas foi a alegria que me moveu em 28 anos de editora Abril
– 19 na revista Veja, nove no Grupo Exame.
Foram inúmeros prêmios como diretor de arte, é verdade.
O mais importante para mim, porém, são os grandes amigos que
fiz e os profissionais com quem trabalhei.
Na Camarinha, atuamos exatamente com o
mesmo espírito. Para nós, entusiasmo é a chave para
compreender os clientes e seus desafios com absoluto
zelo profissional.
Em 18 anos de história, acompanhamos empresas e instituições
e crescemos com suas marcas. Nesse período, criamos conteúdo
em diversos formatos, abraçando as novas tecnologias e sempre
focando os resultados. Tudo isso com apuro e alto nível estético,
valores que carrego desde meus primeiros dias de jornalismo.
Nas próximas páginas, você vai conhecer
um pouco do nosso trabalho.
Píndaro Camarinha
Publisher

LIDE
UMA DAS PRINCIPAIS
PUBLICAÇÕES DE
NEGÓCIOS DO PAÍS

Grupo de Líderes Empresariais reúne desde
2003 lideranças de grandes empresas
nacionais e internacionais. Com o grupo, a
Camarinha desenvolveu a Revista LIDE, uma
publicação atraente, de luxo e com notícias
de economia, política e lifestyle. Hoje, já é
uma das principais revistas de negócios do
país. O grupo LIDE reúne atualmente cerca
de 1,8 mil companhias, que representam
mais de 50% do PIB nacional. Conta
com 29 unidades, entre regionais
e internacionais, e 28 áreas de atuação.

BOLETIM SHELL
RAÍZEN
E-MAIL MARKETING MODERNO

A Camarinha modernizou a
linguagem e mudou o formato do
canal de comunicação interna da
Shell dirigido aos revendedores.
Transformou o Boletim dos postos
de gasolina urbanos e rodoviários
em um produto moderno de e-mail
marketing, fornecendo tecnologia
para disparo de newsletters
com design contemporâneo e
conteúdo atraente e dinâmico.

CREDIBILIDADE COM
VISUAL MODERNO
Há 18 anos a Camarinha edita a
Revista Bradesco, publicação oficial
com os resultados, as novidades e
as principais realizações do banco.
A edição já passou por várias
atualizações de projeto gráfico
ao longo dos anos, sempre buscando
a modernização, a melhor
comunicação e respeitando
a elevada exigência
de compliance.

BRADESCO
PARCERIA DE QUASE
DUAS DÉCADAS

SEMPRE EM DIA
INFORMATIVO E INOVADOR

UM BOLETIM
DIÁRIO ONLINE
Desde 2000 a Camarinha edita esse
boletim com notícias, orientações,
campanhas e novidades dirigidas
aos colaboradores do Bradesco.
A versão impressa tinha mais de 100
mil exemplares diários. Com o tempo,
a Camarinha adaptou o formato para
um informativo online disponível
cotidianamente na intranet do banco.

RELATÓRIO ANUAL

BRADESCO
CREDIBILIDADE
E MODERNIDADE
A Camarinha desenvolveu o projeto gráfico dos
relatórios anuais do Bradesco, com acabamento
de luxo e visual atraente. Como ocorre em
todos os grandes grupos, a publicação é uma
importante fonte de comunicação com os
acionistas e com o mercado e representa a solidez
e o dinamismo do Bradesco, um dos principais
bancos da América Latina. O projeto gráfico
recebeu o Prêmio Pini de Excelência Gráfica
para capa em 2006, 2008, 2011 e 2012.

AGRONEGÓCIO
ESPECIALIDADE DA CAMARINHA

Com clientes representativos na área,
a Camarinha tem no agronegócio
uma de suas especialidades. Na
modalidade impressa ou online, foi
criada uma solução de comunicação
para o Ethanol Summit, principal
evento sucroenergético do país,
realizado pela União da Indústria
de Cana-de-Açúcar (Unica). A
entidade é a mais relevante do setor
de açúcar e bioetanol do Brasil.

PONTO DE APOIO
RAÍZEN

CAMINHONEIRO
B E M I N FO R M ADO
A Camarinha revitalizou essa publicação focada nos
caminhoneiros e nos distribuidores da Raízen/Shell. Foi
realizada uma grande imersão na estrutura e na cultura do
cliente para criar uma revista com linguagem apropriada,
atingindo com eficiência um público segmentado.

NEGÓCIOS AGRÍCOLAS
RAÍZEN

Em conjunto com a Raízen, a Camarinha elaborou uma revista para
a comunicação com os grandes produtores. Seu conteúdo atende a
necessidades de comunicação específicas e serve de referência para
o mercado sucroenergético – a Raízen é líder nesse segmento.
O desafio foi desenvolver conteúdo qualificado, com
jornalistas experientes no ramo, em sinergia com
um layout moderno, atraente e eficiente.

SHELL
AÇÕES DE MARKETING EM E-BOOK

Voltada para o varejo de combustíveis, a publicação
desenvolvida pela Camarinha consolida a proposta de
marketing do ano-safra da Raízen. Por meio de uma
plataforma eficiente de relacionamento, o e-book busca
aproximar a empresa dos consumidores finais e fortalecer a
marca Shell. Reúne ações promocionais, de treinamento e
motivacionais para engajar os revendedores e suas equipes.

OSCAR
ATITUDE COM CHARME E ESTILO

Desde o início, a Camarinha utilizou
estratégia estruturada para superar desafios
de comunicação do Grupo Doria em seus
diversos campos de atividade. Isso levou
à criação de publicações segmentadas,
como a revista Oscar, dedicada à rua
Oscar Freire e à região dos Jardins, que
são sinônimo de luxo e concentram as
principais grifes de moda e acessórios.

LIDE

AGRONEGÓCIOS
Para estimular o debate e a comunicação com
os grandes players do agronegócio, a Camarinha
desenvolveu com o Grupo Doria essa revista de luxo,
que traz entrevistas, reportagens, perfis e análises
completas do mercado e da indústria do campo.

REVISTA CAVIAR
PRAZERES EXCLUSIVOS

A Camarinha desenvolveu e editou essa revista do
Grupo Doria que acompanhou a ascensão dos grandes
nomes da gastronomia nacional. Com acabamento
de luxo, trazia reportagens sobre chefs de destaque,
melhores restaurantes, novidades gourmet, vinhos,
arquitetura, acessórios, presentes e estilo.

REVISTA VAREJO
RAÍZEN

Os donos de postos de gasolina
da Raízen/Shell, nas cidades e nas
estradas, precisavam de uma publicação
com linguagem adequada ao seu
negócio. A Camarinha deu à revista
um formato atraente e atualizado
para divulgar políticas e campanhas,
além de dicas para os profissionais.

CASA COR
REVISTA QUE É REFERÊNCIA
NO SEGMENTO

A Camarinha editou a revista da Casa Cor durante
seis anos. Desenvolveu um novo projeto gráfico e
reformulou seu conteúdo. O desafio era conceber
uma publicação que traduzisse a riqueza e a
sofisticação dos arquitetos e dos escritórios, já que o
evento é uma referência da arquitetura nacional e
da América Latina. Para isso, criou uma publicação
de luxo cujo visual foi elogiado pelos arquitetos
e profissionais, destacando-se no mercado.

LÍDERES DO BRASIL
PRESTÍGIO E CREDIBILIDADE COM
AS MAIORES LIDERANÇAS DO PAÍS

A Camarinha desenvolveu o projeto e edita a
revista do Grupo Doria que traz informações
completas sobre as autoridades e os
empresários premiados todos os anos pelo LIDE
– Grupo de Líderes Empresariais. A publicação
é divulgada em evento concorrido em que
líderes de destaque em todos os segmentos
da economia nacional são homenageados.

REVISTA ATLAS SCHINDLER
COMUNICAÇÃO DIRETA COM OS COLABORADORES

A Camarinha editou esse boletim periódico
dirigido aos colaboradores de uma das
empresas líderes no mercado de elevadores
e plataformas de acessibilidade. Uma
publicação de endomarketing, com linguagem
atraente e comunicação direta e didática para
os milhares de funcionários da companhia.

J. MACÊDO – MERCHANDISING
EQUIPES DE VENDAS MOTIVADAS!

A Camarinha atua no planejamento e na criação de
ações promocionais. Desenvolve peças atraentes de
pontos de venda (logos, banners, prismas, testeiras e
tiras de gôndola, tiras de bandejas, receituários, balcões
de degustação, cantoneiras, displays, precificadores,
wobblers, clip strips, stoppers, broadsides, ilhas de
exposição, triedros, laterais e fôlderes), que agregam
valor às marcas e aos serviços de seus clientes, como a
J. Macêdo, gigante do setor alimentício.

PRODUTOS EDITORIAIS
PROJETOS GRÁFICOS, CAPAS, EDITORAÇÕES E REVISÃO
DE VÁRIOS LIVROS EM PARCERIA COM A EDITORA KUARUP

REVISTA WELCOME
MODERNA E PIONEIRA

A Camarinha desenvolveu e editou essa
revista pioneira dirigida ao público de alto
poder aquisitivo que frequenta o Aeroporto
de Congonhas. A publicação reuniu talentos
do design e do jornalismo e virou referência
no mercado. Com projeto gráfico moderno e
sofisticado, trazia reportagens e colunas que
destacavam personalidades e abordavam temas
de comportamento, negócios, política, moda,
gastronomia, esportes, turismo e publicidade,
além de incluir um diversificado guia cultural.

REVISTA AVISTA
FAMOSOS, BABADOS E TV COM ESTILO

A Camarinha atualizou a publicação
dirigida aos usuários dos cartões
Avista, que precisava de renovação
no projeto gráfico e na linguagem.
Desenvolveu um layout moderno
e um conceito que deixaram
o produto mais adaptado às
novas plataformas de mídias
digitais e ao público-alvo da revista.

CONTEÚDO DE RESULTADOS
VÍDEOS CRIATIVOS PARA O BRADESCO
A Camarinha criou, em parceria com a Ímã
Foto Galeria, filmes institucionais para o
Bradesco. Com tratamento diferenciado
e captação rica feita nos próprios
locais, as peças valorizaram a marca de
uma forma autêntica e dinâmica.

