
 

 

 

Empresas	  e	  pessoas	  passam	  por	  vários	  desafios	  em	  sua	  trajetória.	  
Elas	  elaboram	  estratégias	  e	  superam	  obstáculos	  para	  atingir	  seus	  
objetivos.  
Mas	  nem	  sempre	  as	  experiências	  são	  registradas	  ou	  devidamente	  
valorizadas	  e	  transmitidas. 	  
O	  livro	  eterniza	  as	  experiências.  

ü Memória	  empresarial	  e	  setorial	  
ü Biografia	  profissional	  
ü Histórias	  de	  projetos	  e	  obras	  realizadas	  

Deixe	  seu	  legado	  por	  escrito	  

Transforme 
sua experiê

ncia profis
sional 

ou história
 de vida em

 livro. 
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Sua	  história	  vale	  um	  livro.	  

Além	  de	  perpetuar	  a	  história	  corporativa	  e	  
profissional,	  o	  livro	  é	  um	  produto	  de	  marketing	  e	  
relacionamento	  original	  e	  exclusivo.	  

Pode	  ser	  impresso	  na	  quantidade	  desejada,	  de	  
acordo	  com	  objetivos	  específicos,	  e	  gerar	  
conteúdo	  para	  outros	  projetos	  de	  comunicação.	  

Pode	  ainda	  ter	  uma	  versão	  digital	  para	  download	  
no	  site	  corporativo.	  

Nosso processo de trabalho – Da ideia ao lançamento 
	   1. Pesquisa bibliográfica e iconográfica. 

2. Entrevistas gravadas com personagens relevantes ao projeto.  

3. Redação, revisão e edição dos textos.  

4. Projeto gráfico e produção editorial. 

5. Tratamento de imagens. 

6. Ficha catalográfica e ISBN. 

7. Impressão de alta qualidade. 
 
8. Entrega na sede do cliente. 

9. Assessoria de imprensa para divulgação dirigida. 

10. Lançamento / Dia de Autógrafo. 



 

 

Experiências	  transformadas	  em	  publicações	  
Corporativo	  /	  
Setorial	  
Taanteatro	  (2007/2016),	  
ETAM	  Institucional	  
(2016),	  Revista	  NTC	  50	  
anos	  (2013),	  Glasser	  40	  
anos	  (e8,	  2011),	  Coleção	  
Memórias	  -‐	  NTC	  
(2007/2012),	  ABCP	  70	  
anos	  (2006),	  Fundação	  
Fernando	  Eduardo	  Lee	  
(1994).	  

Projetos	  e	  obras	  
Igarapés	  de	  Manaus	  (2014),	  
Estádio	  Beira-‐Rio	  (2014),	  
Arena	  da	  Amazônia	  (2014),	  
Olhar	  itinerante	  (Mandarim,	  
2006),	  Epopeia	  Paulista	  
(Mandarim,	  2005).	  
	  

Manuais	  /	  Guias	  	  
Livros	  técnicos	  
Guias	  de	  Acessibilidade	  da	  PMSP	  
(2001/2007),	  Microconcreto	  de	  
Alto	  Desempenho	  (Cyted,	  2013),	  
Comunidade	  da	  Construção	  
(2002/2013),	  Mãos	  à	  Obra	  pro	  
(ABCP	  e	  Alaúde,	  2013),	  Critérios	  
Mínimos	  de	  Desempenho	  para	  HIS	  
(IPT,	  1999),	  Guias	  de	  Bairro	  (Página	  
Editorial,	  desde	  1997),	  Manual	  de	  
Revestimento	  (Senai/Pini,	  1995).	  
	  

Catálogos	  e	  
relatórios	  
Depósito	  Pinheirense	  
(Pinheirense,	  desde	  
1993),	  Piracicaba	  2010	  
(Caterpillar,	  2001),	  
Balanço	  Social	  Caterpillar	  
(2005/2006),	  Caminhos	  
Geraes	  (Edifesp,	  2009),	  
Relatório	  Copa	  2014	  
(Mandarim,	  2009).	  	  

Periódicos	  
Revista	  Horse	  (desde	  2008),	  LAR	  News	  (e8,	  2012/2016),	  Conexão	  Saúde	  /	  Hospital	  
SinoBrasileiro	  -‐	  (e8,	  2012/2015),	  Expresso	  PwC	  (2007/2008),	  Revista	  Nosso	  Olhar	  
(2005/2006),	  Revista	  Tetramagazine	  (Tetra	  Pak,	  1996/2003),	  Revista	  Cerâmica	  
(Anfacer/Pini,	  1998/1999),	  BBS	  Magazine	  (Mandarim,	  1995/1996).	  
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O	  mundo	  quer	  conhecer	  sua	  história.	  

CURADORIA E GERAÇÃO 
DE CONTEÚDO	  

DESIGN GRÁFICO E 
PRODUÇÃO EDITORIAL	  

CONTATO 
Email: esantin@cidadela-editora.com.br 

Fone: (11) 3777-6129 / 98596-0964 
www.cidadela-editora.com.br	  


