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Quem somos
Uma agência com 26 anos de atuação no setor de comunicação corporativa, especializada em comunicação interna, sustentabilidade e memória empresarial. Nossa
experiência e nosso conhecimento nos permitem atuar como consultores de relacionamentos internos e nos processos de comunicação de forma inteligente, sistêmica,
estratégica, criativa e inovadora.
Ao conhecer a cultura e a estratégia organizacional, planejamos ações de comunicação alinhadas ao propósito do negócio. Como consequência, somos reconhecidos por
nossos clientes, por associações, pelo mercado e pela sociedade. O que justi ca nossa assinatura: KF Comunicação e muito mais.

Nossa marca
Um organismo vivo, que representa movimento, exibilidade, liberdade e a capacidade de adaptação –
sempre em evolução. O que nos identi ca é a base da nossa assinatura inscrita em uma tríade, que, a cada
momento, ganha novas cores.

Para 2018, criamos a marca institucional que resgata tons de azul e incorpora variações de ultravioleta junto
as áreas brancas, que delineiam o que vamos construir. Outras seis expressões da marca institucional vão
nos acompanhar durante o ano, porque essa é a nossa natureza: a transformação que enxergamos na
comunicação, trazemos para nossa marca.

Visão de futuro
Se a comunicação com o colaborador é estratégica para o seu negócio, a KF Comunicação é estratégica para a sua empresa. Para nós, comunicação é função vital. É um
processo sem o qual a organização não executa sua estratégia. Signi ca diagnosticar, planejar, criar, informar e assessorar para a obtenção de resultados que impactam
positivamente o negócio.
Desde já, e com forte tendência para o futuro, olhamos as pessoas, que são a chave para o sucesso de qualquer organização, tendo como premissa a valorização das
equipes. Criamos narrativas próprias e fortemente engajadoras, formando um ambiente organizacional vivo, onde a comunicação exista em todas as áreas e seja exercida
em todas as funções.
Acreditamos que a comunicação é e sempre será um processo amplo e abrangente. E seu futuro começa agora, a partir da troca, da colaboração e da participação dos
públicos envolvidos.
Com quem falamos?
Todos os públicos de contato com a marca de uma organização.
Para o planejamento e o estabelecimento do sistema comunicacional, focamos nos pro ssionais de comunicação, gestores e suas equipes.
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O que fazemos?
Atendemos todas as áreas da organização que necessitem se comunicar.
Materializamos conteúdos e mensagens que a organização queira trocar com seus públicos.
Oferecemos um sistema e um processo de comunicação. Damos voz e ouvidos para as organizações.
O que torna nossa agência especial?
Pro ssionais especializados que compõem a equipe.
Gestão e excelência no trabalho.
Grande reconhecimento das situações organizacionais.

O que nos diferencia?
Oferecemos entendimento de comunicação.
Somos consultores, gestores e produtores.
Temos compromisso com o resultado do sistema comunicacional.

Quais benefícios entregamos?
Planejamento e direção estratégica.
Conteúdo relevante.
Organização das bases para operação e gestão das ações.
Perenidade para o sistema comunicacional.
Preparação de lideranças para a maturidade da comunicação dentro da estratégia do negócio.
Serviços prestados
Planejamento Estratégico e Gestão da Comunicação
Atendimento
Análise Diagnóstica
Comunicação Interna
Criação e desenvolvimento de campanhas
Identidade visual corporativa e o desenvolvimento de marcas
Editoriais – jornais, revistas, boletins, newsletters e TV corporativa
Criação
Produção
Diagramação
Reportagem e Redação
Produção grá ca
Acompanhamento Grá co
Mídia Digital: Intranet e Internet
WebDesign
Mensuração de Resultados
Políticas de Comunicação
Rede de Correspondentes
Treinamentos
Coordenação de equipes de CI
Publicações especiais: Livros, Relatórios de Sustentabilidade ou Socioambientais
Programas de Responsabilidade Social e Voluntariado
Projetos de Memória Empresarial
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