


¿Quem somos? 



• Corporate é uma consultoria 
especializada em Estratégia e 
Criatividade de Marca, com presença na 
Colômbia, Equador, Peru, Argentina e 
Uruguai. 

• Entendemos nosso trabalho como um 
processo que articula diversas disciplinas 
e as aplica no desenvolvimento 
estratégico, criativo, de gestão, 
administração e controle de marcas, com 
a finalidade de gerar valor adicional para 
as empresas, seus produtos e serviços. 



17 anos aproximando as marcas do 
seu público 



“De dentro para fora; 
de cima para baixo; e 

360 graus” 

• Desde que fundamos a empresa, há 17 
anos e mais de 150 trabalhos de 
consultoria, abordamos cada novo projeto 
com as mesmas premissas fundamentais: 
a primeira, tornar evidente a importância 
de tirar a marca do terreno tático e elevá-
la a estratégia corporativa. A segunda, 
encontrar posicionamentos e promessas 
de valor que as tornem relevantes e 
próximas a seu público.  

• Para conseguir esses propósitos 
pesquisamos e desenvolvemos uma 
metodologia própria com ferramentas que 
nos permite aprofundarmos nos 
ecossistemas dos nosso clientes, 
descobrir sua essência e definir 
estratégias de marca realmente diferentes, 
relevantes e inspiradoras. 

• “De dentro para fora; de cima para baixo; 
e 360 graus.” 



Inteligencia de Marca 

• Nosso forte radica em uma metodologia que 
se apoia em dois pilares estratégicos: 
conhecimento profundo e inclusão 
tecnológica. 

• O primeiro nos inspira para pesquisar e 
atualizar permanentemente a fim de 
compreender melhor as atitudes, 
comportamentos e preferencias de cada 
mercado local, regional e latino americano 
em geral. 

• O segundo, nos impulsiona a utilizar 
ferramentas tecnológicas que nos permitam, 
por exemplo, formar equipes de trabalho 
multiculturais e realizar investigações e 
pesquisas de opinião em tempo real. 

• Nossa metodologia nos permite entender as 
empresas de dentro para fora; orientar nossa 
estratégia da visão da direção, de cima para 
baixo; e considerar todas as perspectivas, em 
360 graus. Uma forma de pensar e trabalhar 
que se resume em três palavras:  

INTELIGENCIA DE MARCA. 



Nossa Politica 

Na CORPORATE estamos comprometidos 
a fazer cada vez melhor nos nossos 
projetos de consultoria em Estratégia e 
Criatividade de Marca. 
 
Em tudo o que fazemos, nos guiamos e 
nos caracterizamos pela paixão pelo 
Conhecimento, pela paixão pelo trabalho 
em equipe, pela paixão pela Tecnologia 
como base da Inovação e por aprender 
sempre. 



Nossa Política 

Nosso Objetivo Desafiante: 
 
Em 2020 sermos reconhecidos como 
EXPERTOS NA GESTAO INTEGRAL DA 
MARCA, pelo nosso modelo de inovação 
permanente que integra consultoria, 
ferramentas de base tecnológica e 
academia. 
 
Nosso Território: 
 
Em 2020 estar presentes na Colômbia, 
Equador, Peru, Chile, Argentina, Brasil, 
Uruguai, México e América Central, através 
de sócios, parceiros ou representantes. 
 
Nossa Política de Qualidade: 
 
Superar as expectativas dos nossos 
clientes. 
 
Nosso Propósito Central: 
 
Maximizar o valor das Marcas. 



Nossos Valores 

• Conhecimento: nossa paixão é gerar, 
transferir e dividir conhecimento. Cremos 
na importância e no impacto positivo que 
isso gera na construção de valor para as 
marcas. 

• Abertura: somos uma empresa de mente 
aberta, inovadora. Entendemos que 
processos de melhoramento continuo 
somente são possíveis em entornos 
flexíveis e permeáveis a mudanças. 

• Ambição: não nos conformamos com ser 
uma boa consultoria, queremos ser a 
melhor. Desenvolvemos propostas 
desafiadoras. Surpreendemos com 
soluções inovadoras.  

• Entregamos a nossos clientes mais do que 
esperam. Cremos na ambição como motor 
do desenvolvimento e crescimento. 



Experiência, 
criatividade, paixão: 

a equipe ideal 

Nossa equipe de trabalho reúne 
profissionais especializados em diversas 
disciplinas: administração, comunicação, 
desenho, antropologia, ciências políticas, 
pesquisa, marketing, entre outras. A soma 
desse conhecimento configura uma cadeia 
de valor que ajuda a nossos clientes a 
encontrar soluções aos desafios de 
branding.  
 
E como no mundo das marcas não há 
desafios semelhantes, também nossa 
equipe muda e se configura na medida das 
necessidades de cada projeto e cada 
cliente. 



A equipe ideal: Daniel Pardo 

Daniel Pardo 
Sócio fundador - Presidente – Consultor 
Desde seus onze anos sabia que a redação era seu caminho. Porém, por alguma influência 
determinante, estudou na Faculdade de Engenharia da Universidad de Buenos Aires. Uma 
morte anunciada: em pouco tempo, no lugar de resolver integrais e derivados passava o 
tempo escrevendo pequenas histórias em papel quadriculado.  Sim... abandonou o curso. É 
claro que a engenharia civil respirou agradecida. Sua curiosidade e inquietação criativa o 
levaram a experimentar diferentes disciplinas: desenho, pintura, fotografia, roteiro e direção 
de cinema. Todas o apaixonaram. Ao final, decidiu que a forma de fazer literatura de uma 
maneira mais ou menos digna era através da publicidade. E começou a estudar na 
Universidad del Salvador, também em Buenos Aires. Como se a Publicidade não fosse um 
mundo suficientemente grande para explorar e descobrir, entrou também na Escuela 
Nacional de Profesores. Ai se tornou amigo do Castellano e da Literatura; e não tanto do 
Latim, idioma que claramente não domina. Mas domina com fluência outras linguagens: o 
das imagens, dos símbolos, das palavras. É um grande observador do comportamento 
humano, que tem sido de grande valor em todos os lugares que o a profissão o tem levado, 
desde a Argentina até o México. 
 
Sócio fundador do Círculo de Creativos Aregentinos, diretor criativo em agencias 
multinacionais; professor universitário e conferencista em vários países; ganhou prêmios e 
cursou uma especialização em Imagem e Identidade Corporativa na Universidad de 
Belgrano, Argentina. Mas sua maior satisfação é trabalhar com pessoas e descobrir o ser 
humano detrás de cada cargo corporativo. É por isso que “o importante é a viagem não o 
destino” ...que explica uma outra paixão: viajar de moto. 
 
Como consultor da CORPORATE ® é responsável pela definição de estratégias, modelo de 
cenários de posicionamento e conceito das linhas de comunicação. 



A equipe ideal: María Mercedes Mesa 

María Mercedes Mesa 
Sócia fundadora - Vice presidenta – Consultora 
 
“Uma identidade que inclui, criada a partir de valores irrenunciáveis, que dialoga com o 
mercado, comprometida socialmente e determinada por desafios futuros, é a fonte de valor 
das organizações contemporâneas. Para trás ficou a era da diferenciação como única fonte 
de valor.” 
 
Comunicadora social, jornalista, especializada em planejamento e prospectiva, formada em 
Marketing com alma de docente e coração de escritora. 
 
Fez parte da equipe fundadora de Inexmoda, o reconhecido Instituto que promove a 
internacionalização dessa indústria na Colômbia. Foi diretora de publicações na Casa 
Editorial El Tiempo e gerente de marketing da Diesel, famosa marca italiana de roupa.  
Diretora de Projetos para América Latina por mais de 15 anos, encara cada projeto de  
consultoria como uma grande oportunidade para gerar valor e aportar na construção de um 
futuro para a Região.  
 
Seu companheiro, filhos e família são sua paixão; e seus três cachorros estimulam sua vida 
tanto como o desfaio de criar uma empresa. 



A equipe ideal: Daniel Rito 

Daniel Rito 
Consultor sênior e sócio local Argentina – Uruguai 
 
Daniel é uma pessoa insistentemente empreendedora. Depois da Universidad Católica, 
onde se graduou em Administração de Empresas, foi professor e logo se graduou em um 
MBA de Finanças. Em paralelo, realizou outro empreendimento, o mais importante: casou-
se e teve 4 filhos. 
 
Sua paixão por desbravar novas águas o converteu em timoneiro. Também avançou em 
águas de importantes áreas comerciais e financeiras de bancos nacionais e internacionais 
aportando sua visão estratégica a estas empresas. 
 
Fiel a sua essência de aceitar desafios, embarcou na difícil missão de privatização e 
transformação do Correo Argentino, onde dirigiu a estratégia e execução de seus Serviços 
Monetários. Formou parte da chegada e desenvolvimento da rede DHL na Argentina e no 
Cone Sul. Depois, lançou as unidades da Argentina, Chile, Uruguai, Equador e Peru da 
Celistics, a distribuidora exclusiva de celulares comercializados pela Movistar na América 
Latina. 
 
Como consultor independente agregou valor a empresas das industrias óticas, químicas, 
agropecuárias e de carga aérea, focando-se sempre nos processo estratégicos do negócio. 
 
Hoje, como Sócio da CORPORATE® na Argentina e Uruguai, agrega valor as empresas, 
ajundando a redirecionar estrategicamente sua direção, para leva-las a um porto seguro. 



A equipe ideal: Santiago Poviña 

Santiago Poviña 
Consultor sênior e sócio local Argentina – Uruguai / Diretor Geral Criativo 
 
“O universo é uma Maloca. E uma Maloca é o espaço infinito onde as comunidades 
sonham, curam, alimentam e dançam eternamente, o antigo legado de seus ancestrais.” 
 
Criativo de nascimento, este sócio fundador do Círculo de Creativos Argentinos, 
conferencista e professor universitário, é um apaixonado pelo conhecimento das pessoas e 
suas diferentes culturas. 
 
Formado em Comunicação Social, estudou Antropologia e fez Pós Graduação em Cinema 
Experimental. Documental e Antropológico, que resultaram em curta metragens de grande 
valor social, como o que narra sua convivência com a etnia Yukuna, no coração da 
Amazônia colombiana. Santiago deixou sua marca nas mais importantes agencias 
argentinas: Dreyfus, Young & Rubicam, Ogilvy, Ratto-BBDO; e Graffitti-Publicis, onde sua 
gestão como Diretor Criativo conseguiu posiciona-la em menos de um ano como uma das 
três agencias criativas da Argentina.  Na Colômbia, foi Vice Presidente Criativo da Young & 
Rubicam, respondendo pela equipe nacional de quase cem pessoas. Sua experiência 
colombiana também inclui a criação e presidência da Ostia Publicidad e da Banania Latina 
Advertainment. Várias vezes jurado do Ojo de Iberoamérica, el Lápiz de Platino, dos 
prêmios Nova e dos do Círculo de Creativos Argentinos, Santiago não só é um jurado de 
reputação como também profissional premiado em prestigiosos festivais de criatividade 
como Fiap, Londres, Clio, New York e Cannes.  
 
Como conferencista se destacam suas exposições em fóruns internacionais e 
universidades sobre criatividade, publicidade e o fenômeno de Prosumidor e da web 3.0. 
 
Em CORPORATE® é responsável de assegurar o foco normativo em toda a construção 
criativa e de marca da região. 



A equipe ideal: Roger Vargas 

Roger Vargas 
Consultor Sênior – Peru 
 
Com mais de vinte anos e uma sólida experiência multinacional, Roger é um dos 
consultores líderes da rede Corporate. Grande parte de sua carreira foi construída baseada 
em uma exitosa gestão gerencial em renomadas empresas no Chile, Peru, Equador, 
Colômbia e Venezuela. 
 
Entre os cargos mais destacados que ocupou estão gerencia geral da Alicorp Colombia, 
empresa do Grupo Romero, uma multinacional latina com vendas superiores a 5.300 
milhões de dólares; Vice Presidente Executivo, membro de junta e gerente geral da 
Lucchetti Peru, empresa internacional chilena Luksic; gerente geral da Unilever Sorvetes na 
Venezuela e Peru e gerente geral da D´Onofrio do grupo multinacional peruano Gloria, 
onde também ocupou o cargo de VP de Marketing, Operações e Vendas. 
 
Por seu profundo conhecimento do mercado latino-americano, Roger sempre se destacou 
por sua visão de planejamento estratégico e suas habilidades na aquisição, reestruturação 
e vendas de empresa. O desenvolvimento de equipes de trabalho através de processos de 
coaching também estão entre suas habilidades.  
 
Roger é Engenheiro industrial formado pela Universidad de Ingenería do Peru; passou 
pelos Programas de Formação de Alta Direção de Piura associada a Universidade de 
Navarra e Harvard e de Presidentes de Empresas da Universidad de Los Andes da 
Colômbia.  
 
Na CORPORATE® é responsável pela direção do escritório em Lima e pelo 
desenvolvimento de novos negócios na Região. 



A equipe ideal: Francisco Solá 

Francisco “Paco” Solá 
Consultor Sênior – Peru 
 
Líder do maior grupo de Comunicação no Equador, Paco – apelido carinhoso dado pelas 
pessoas próximas – conta com um profundo conhecimento do mercado equatoriano e um 
excelente manejo das ferramentas de marketing, publicidade e branding. Paco identifica 
oportunidades de negócio e as converte em realidade.  
 
Em CORPORATE® está encarregado da direção do escritório do Equador, atendendo as 
necessidades de seus clientes com soluções criativas, personalizadas para cada indústria, 
entorno competitivo e públicos de interessa.  
 
Paco é navegador e participa de competições em regatas nacionais e internacionais. Mas o 
que mais disfruta é estar com sua família, transmitir suas experiências de marinheiro a 
seus filhos adolescentes e deixar-se mimar por sua esposa Daniela e sua pequena Elisa. 



A equipe ideal: Isabela Fernandes 

Isabela Fernandes 
Consultora Sênior –  Diretora Unidade de Comunicação 
 
Isabela tem mais de 15 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais nos 
setores Industrial e de Consumo nas áreas de Marketing, Comunicação Corporativa e 
Responsabilidade Social em diferentes países como Brasil, Argentina, Peru e Colômbia. 
Conta também com experiência em processos de compra, aquisição e fusão, atuando 
desde a due diligence – estudo que determina o valor da compra – até o processo de pós 
aquisição. 
 
Tem grande conhecimento em comunicação interna, externa e institucional. Liderou 
diversos projetos de Comunicação e Relações Institucionais, desenvolvendo e 
implementando estratégias de comunicação para diferentes públicos da alta direção a base 
operativa, comunidades, sindicatos, governos e relações públicas com imprensa nacional e 
internacional, na gestão do conjunto de atividades relacionadas com a imagem e reputação 
das empresas. Como parte integral de comunicação com stakeholders, ganhou expertise 
em projetos sociais, audiências públicas e relacionamento com a comunidade, entendendo 
a comunicação como ferramenta estratégica em uma gestão holística nas empresas. 
 
Essa brasileira é apaixonada pelo que faz. Profissional comprometida, esposa e mãe 
dedicada. Torcedora do futebol brasileiro e carioca. Sol, praia, família e amigos são seus 
motores, a cozinha sua terapia e seu filho colombo-brasileiro sua maior paixão.  
Se na Colômbia o risco é querer ficar, Isabela ficou por amor a um colombiano e fez da 
Colômbia sua casa. “Home is Where The Heart Is”. 
 
Na CORPORATE ® é Consultora Sênior e dirige a Unidade de Comunicação. 



A equipe ideal: María del Mar Restrepo 

María del Mar Restrepo 
Consultora –  Diretora Unidade Digital 
 
Graduada com méritos, internacionalista de profissão, estudiosa de todos os atores e 
variáveis da sociedade internacional, mas seduzida pelo mundo empresarial, María del Mar 
vive com a convicção de que as empresas e as marcas tem um importante papel na 
construção da sociedade. 
 
Maria adora aprender um pouco de tudo. E escrever. É poliglota: espanhol, inglês, francês, 
português e um pouco de catalão. Uma viajante sem fronteiras. Uma nômade moderna que 
não perde a oportunidade de praticar kitesurf, o esporte que é sua paixão. E em seu pouco 
tempo livre, se encarrega de surpreender a família e amigos com seus excelentes dotes 
culinários. 
 
Na CORPORATE® aplica sua formação política e seus dois mestrados em – gestão 
internacional e estratégia e criatividade digital – no desenvolvimento e uma profunda 
analise do entorno e tendências, da pesquisa e propostas estratégicas e do planejamento e 
execução dos projetos digitais das marcas. 



A equipe ideal: Santiago Celemin 

Santiago Celemin 
Coordenador de Projetos – Consultor 
 
Santiago é publicitário cativado pela construção das marcas. Sua paixão por analisar e 
compreender o ser humano o levou a realizar estudos de planejamento estratégico, 
psicologia do consumidor e sociologia. 
 
Trabalhou em importantes agências de publicidade onde adquiriu experiência em 
atendimento ao cliente de diversos setores. Formou parte da equipe de planejamento 
estratégico da agencia JWT, onde participou de um importante projeto da marca Avianca– 
linhas aéreas. Depois, como consultor independente, prestou assessoria a uma 
reconhecida empresa de cuidado pessoal e foi líder do processo de atualização da 
identidade de marca CAR, uma importante entidade pública na Colômbia.  
 
Seus bom desempenho e sua paixão por branding levaram a Santiago a se unir a equipe 
de planejamento da agencia Misty Wells, onde aportou seu pensamento estratégico para 
importantes clientes: Alpina, Harinera del Valle, Grupo Grasco, Señal Colombia, Pepsico e 
Bavaria, com quem desenvolveu vários projetos de pesquisa, criação de marca, naming, 
arquitetura de marca e embalagem. 
 
É um lutador incansável na busca de seus sonhos. Arriscado, curioso e entusiasta. Sua 
vida se move pelas suas paixões: sua família, a fotografia, o tênis e a pesca esportiva que 
prática de vez em quando perto da sua cidade natal, Bogotá. 
 
Em CORPORATE® é Consultor e coordenador de projetos, um apoio aos clientes, com a 
finalidade de ajuda-los na construção de marcas solidas. 



A equipe ideal: Juan Pablo Parrado 

Juan Pablo Parrado 
Desenhador gráfico 
 
Com estudos em artes gráficas, Juan Pablo domina a perfeição ferramentas de desenho 
em 2D e 3D, assim como ferramentas do mundo digital. Como a maioria dos grande 
profissionais, começou sua carreira como estagiário de um grande jornal colombiano, El 
Tiempo, o mais importante do país e uma verdadeira escola das artes gráficas, que 
incentivou sua curiosidade inata e sua vontade de aprender. Depois de vários anos 
trabalhando no El Tiempo, entrou na Corporate para abraçar com paixão o mundo das 
marcas. 
 
Com sua grande capacidade espacial e de conhecimento técnico, este Desenhador Gráfico 
da tudo de si nos seus projetos para garantir que tenham o maior nível de detalhe e 
profundidade. Como uma visão centrada e equilibrada, sua maturidade visual e seu grande 
conhecimento em materiais e processos das artes gráficas, Juan dá vida a ideias em todos 
os aspectos: físico, tridimensional e virtual. Como bom colombiano, Juan Pablo é fanático 
pelo futebol. 



Parceiros Corporate 



Parceiros Corporate: SUMMA 

É a empresa consultora de branding, 
estratégia de marca e sistemas de 
identidade de maior importância pela sua 
trajetória e reconhecimento na Espanha.  
 
Os clientes da América Latina podem ter 
acesso ao mercado europeu através de 
essa aliança e vice-versa. 
 
Mais sobre a Summa » 



Parceiros Corporate: Ethnographic Research Inc. 

É uma das companhias de maior trajetória 
no mundo da pesquisa etnográfica nos 
Estados Unidos.  
 
Mediante um acordo de serviços 
exclusivos, CORPORATE® desenvolve sua 
metodologia, recebe suporte e 
conhecimento para garantir uma prática de 
excelência.  
 
Mais sobre Ethnographic research inc.» 



Parceiros Corporate: Trigono 

É especialista na avaliação de empresas e 
unidades de negócio. 
 
É a companhia de Banca de Investimento 
aliada da CORPORATE® com que 
desenvolvemos nosso serviço de avaliação 
de marcas VALOR®, que oferece uma 
visão integral das marcas, como um ativo 
intangível de maior valor dentro das 
organizações.  
 
Mais sobre a Trígono » 



Serviços de Consultoria em Estratégia 
e Criatividade de Marca  



Serviços de Consultoria em Estratégia e Criatividade de Marca  

Pesquisa e Análise de 
Marca 
 
•  Auditoria de Marca 
•  Medição de Imagem e 

Posicionamento de 
Marca 

•  Análise Etnográfica | 
Powered by 
Ethnographic Research, 
Inc 

•  Testes de Conceito & 
Focus group 

•  Avaliação Econômica de 
Marca | Powered by 
Trigono 

•  Pesquisas Virtuais 
 

Arquitetura e 
Posicionamento de 
Marca 
 
• Visão e Essência de 
Marca 

• Arquitetura de Marca e 
Estrutura de Portfolio 

• Posicionamento de Marca 
e Linha de Comunicação 

• Promessas de Valor de 
Marca  

Gestao e Ferramentas 
de Marca 
 
• Manuais e Livro de Marca 
• Sponsor de Marca 
• Marca como Canal de 
Cultura 

• Lançamentos de Marca 
• Registro e Proteção Legal 
de Marcas  

• Em breve: Ferramenta 
Digital para Gestão de 
Marca  

Corporate entende a consultoria como um serviço integral para a construção e 
gestão de marcas exitosas. De dentro para fora; de cima para baixo e 360 graus. 



Serviços de Consultoria em Estratégia e Criatividade de Marca  

Desenho de Marca 
 
•  Nomes, Slogan e 

Nomenclaturas 
•  Logotipos e Sistemas 

Visuais 
•  Embalagens e Etiquetas 
•  Símbolos Auditivos, 

Olfativos e Táteis  
•  Personagens e ícones 

Entornos de Marca 

• Meios Corporativos: 
Físicos, Audiovisuais & 
Digitais 

• Espaços Corporativos e 
Comerciais 

• Sinalização e 
Ambientação 

• Feiras, Eventos e 
Exposições 

Corporate entende a consultoria como um serviço integral para a construção e 
gestão de marcas exitosas. De dentro para fora; de cima para baixo e 360 graus. 



Serviços de Consultoria  
em Comunicação  

e Responsabilidade Social  



Serviços de Consultoria em Comunicação e Responsabilidade Social  

Corporate entende a consultoria como um 
serviço integral para a construção e gestão 
de marcas de sucesso.  
 
E é por nossa crença que a comunicação 
corporativa se deve fazer de cima para 
baixo, de dentro para fora e 360 graus que 
ampliamos nosso negócio e criamos a 
Unidade de Comunicação, especializada 
em Comunicação Corporativa e 
Responsabilidade Social. 
 

Nossa experiência nos confirma que o 
público interno e seu entorno, são os 
primeiros aliados em uma comunicação 
eficiente e efetiva.  
 
Colaboradores motivados e bem 
informados são estratégicos na divulgação 
da mensagem institucional e de marca, que 
contribui para a imagem e reputação das 
empresas.  
 
Uma comunidade satisfeita valida essa 
comunicação externa. 



Serviços de Consultoria em Comunicação e Responsabilidade Social  

Comunicação 
Corporativa 
 
Entendemos Comunicação 
Corporativa como os recursos 
que possui a organização para 
chegar de maneira efetiva a 
seus públicos. 
É tudo o que a empresa diz de 
si mesma e a gestão da sua 
reputação, ou seja, do quem os 
demais públicos dizem e 
pensam dela e como a 
percebem. 

•  Comunicação com a 
comunidade. 

•  Comunicação com 
acionistas e investidores 

•  Comunicação interna. 
•  Estratégia de Comunicação 

Corporativa em processos 
de reorganização, fusão e 
aquisição. 

•  Reporte Institucional 
Integrado. 

 

Responsabilidade Social 
Corporativa 
 
Nossas pautas culturais 
demandam no somente ter uma 
sólida consciência social e 
meio ambiental mas também, 
atuar em consequência de 
esses valores e princípios. 
As empresas, pela sua 
visibilidade e influência nas 
comunidades, estão expostas 
mas que ninguém a opinião 
pública. 

• Definição da Vocação Social 
Empresarial. 

• Orientação para a criação de 
Programas de RSC. 

• Redirecionamento ou ajuste de 
programas existentes. 

• Criação de metodologia de 
medição e implementação de 
KPI’s. 

• Socialização de Projetos e 
Resultados para a comunidade. 

• Reporte Anual Socio-Ambiental. 

 

Marca Pessoal 
 
Todos projetamos nossa 
personalidade através da 
imagem que entregamos aos 
demais. 
A imagem de uma empresa se 
constrói pelas pessoas que a 
representam, que se tornam 
seus embaixadores, 
responsáveis de transmitir a 
mensagem corporativa correta 
e dar credibilidade aos 
produtos ou serviços que 
oferecem. 

• Perfil do líder. 
• Tom do discurso. 
• Protocolos de diálogos com 

diferentes públicos. 
• Canais de Comunicação para 

Alta Gerencia. 

 



Casos  



Casos  Corporate 
Corporate: estratégia e criatividade 

de marca para as grandes 
empresas latino americanas  

Desde 1997, CORPORATE® tem 
prestado serviço de consultoria em 
Estratégia e Criatividade de Marca a 
várias das 500 maiores empresas da 
região. Mais de 100 projetos, 30 
categorias, 15 industrias vitais para o 
desenvolvimento em 7 países: 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, 
Chile, Argentina e Brasil. 
 
 
 
 
 
 
http://corporate.la/casos/  



Casos  Corporate 



Clientes 
Nossos clientes fazem a diferença 

• Nos últimos quinze anos, tivemos a 
oportunidade de contribuir para a criação 
de valor de marcas das mais reconhecidas 
empresas da América Latina de 
infraestrutura, energia, água, gás, 
construção, saúde, alimentos, transporte, 
logística, serviços, e consumo massivo. 
Mais do que a satisfação de ter trabalhado 
com essas empresas e ter merecido sua 
confiança, essa contundente experiência 
constitui nosso ativo mais importante e um 
poderoso motivo para que nos escolha. 

• Banco, Seguros, Seguro Social & Saúde 
• Energia, TIC´S & Serviços Públicos 
• Alimentos, Bebidas & Mascotes 
• Indústria, Eletrodomésticos, Redes & Lar 
• Serviços, Hotéis e Eventos  
• Infraestrutura, Transporte & Logística 
• Industria Farmacêutica 

• http://corporate.la/clientes/  



Contato 

Eu  sou 

Isabela Fernandes 
Consultora – Diretora Comunicação 

 Você pode ligar para o  

+57 1 635 57 25   
 ou envie um email  

ifernandes@corporate.la 
info@corporate.la  

Entre em contato com a Corporate 
 

Se você quer conhecer mais sobre 
a CORPORATE®, nossos casos, 

nossos serviços de Estratégia e 
Criatividade de Marca e nossas 

ferramentas de gestão de marca, 
escreva pra gente. 

Se está interessado em um dos 
nosso produtos ou serviços, 

escreva-nos e algum dos nossos 
consultores entrará em contato 

com você. 
 

www.corporate.la  



Propriedade intelectual  

Todos os elementos desta apresentação são de 
propriedade exclusiva da CORPORATE ® e estão 
sujeitos à proteção que a lei dá segredos 
comerciais.  
 
São confidenciais todos os elementos que formam, 
como a abordagem de consultoria, a metodologia, 
os cenários, construir, preço e pagamento da 
proposta.  
 
Por isso, pedimos que expressamente salvo como 
confidenciais e não divulgar ou permitir que 
terceiros sem o nosso consentimento, ter acesso a 
ele ou saber o seu conteúdo, no todo ou em parte.  
 
Uso, total ou parcial, e modificação, adaptação, 
alteração ou exploração econômica é restrito. 

obrigado por ler o seguinte 




