


cocreation
collab

Somos a Firma, um hub de gestão 
comercial, eventos e marketing. 
Nosso propósito é co-criar e 
colaborar com nossos clientes, a 
fim de transformar negócios e 
projetos através de soluções ágeis, 
criativas e assertivas. 



quem faz
Formada por um ecossistema de 
colaboração, a Firma entrega 
soluções completas através da 
soma de três empresas de 
diferentes segmentos.



A Lab soma Branded + Community com o 
objetivo de transformar a maneira com que 
marcas se mostram no contexto digitalizado e 
atualizado em que vivemos.

Através de pesquisas de mercado, 
planejamentos estratégicos e visuais, criação 
de conteúdo, linguagem e análise de 
resultados, realiza produções em fluxo 
contínuo para marcas e entregamos projetos 
específicos em packs de conteúdos 
personalizados.

http://www.thelabcontent.com/
https://www.facebook.com/thelabcontent
https://www.instagram.com/thelabcontent/


A Redbiz é uma empresa que acredita 
na quebra de barreiras físicas e 
emocionais e, por isso, busca criar 
soluções que geram experiências reais 
aos diferentes perfis de consumidores. 
Conecta ideias, marcas e pessoas, 
através de soluções de captação de 
recursos, branding e projetos especiais.

http://www.redbiz.com.br/
https://www.facebook.com/somosredbiz
https://www.instagram.com/redbiz_/


A Respira Eventos é muito mais do que 
uma Produtora de Eventos. 

Seja de caráter Social ou Corporativa, a 
empresa utiliza de estratégias de 
planejamento de eventos para 
desenvolver todas as etapas da execução 
dos projetos, imprimindo a marca e 
personalidade do cliente em todos os 
detalhes. 

http://www.respiraeventos.com.br/
https://www.instagram.com/respiraeventos/


solução

Somando a inteligência de 
cada empresa, a Firma 
entrega uma solução de 
gerenciamento de projetos, 
atuando em todas as etapas: 
pré, durante e pós.

Dentre os skills contemplados 
na solução da Firma estão: 
planejamento, identidade 
visual, captação de recursos 
e parceiros, produção de 
eventos, entre outros. 

A cocriação e a colaboração 
entre as marcas da Firma, 
garantem um alinhamento 
entre todas os segmentos de 
um projeto, trazendo 
assertividade aos resultados. 
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