




ESTA É A "TAL" DA CAIXA

Dentro 
dela, tem 

tudo que já 

foi feito



ESTA É A "TAL" DA CAIXA

Fora dela, 

um mundo de 

oportunidades
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São nos desafios 
que nos sentimos 
confortáveis.

Todo progresso 

acontece fora da 

zona de conforto. 

Michael John Bobak
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questionamentosquestionamentos



inconformismoinconformismo
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atitude
transformação



nascemos
2019

2020 transformações, aumento da consciência comercial e 
necessidade afetiva com marcas

2021Um ano de construção: É para isso que estamos aqui

muitas ideias e uma vontade enorme de tirá-las do papel

2022O ano das realizações!

rebeldes
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atuação
live marketing 
trade 
experience 
ativações 
shopper mkt 
digital

not 360/full
Nada mais dento da caixa que falar em  full service 

ou 360. O que fazemos é  entender o que de fato 
é necessário para o nosso parceiro e atuar  de 

acordo com as  reais necessidades dele.  
NÃO É FULL, É SMART, É ON DEMAND 



PROMO
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‣ PRODUÇÃO DE MATERIAIS
‣ PESQUISA
‣ GAME PLAN
‣ SHOPPER EXPERIENCE

EVENTOS

TRADE
‣ EMBALAGEM
‣ MÍDIA
‣ MERCHANDISING
‣ ATIVAÇÃO
‣ RÁDIO
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DIGITAL

LIVE

‣ E-MAIL MARKETING
‣ CRM

‣ VÍDEO

LIVE
LIVE

AD
AD
AD



parceiros



//liderança out of box 

Leandro
CEO | Founder

Rodrigo
Head de Negócios

Danilo
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Eu acredito que uma empresa é a soma do resultado do 
esforço em conjunto de todos que nela trabalham. O meu 

desejo é que todos possam desfrutar um pouco de todo esse 
sucesso, fazendo com que os resultados sejam efetivamente 
compartilhados, desconstruindo a premissa de que apenas o 

dono da empresa seja o único beneficiado desses ganhos.

Muito se fala em disrupção e inovação, mas pouco se enxerga ações 
que resultem a isso. Ser out of box é uma forma muito nossa de 

encarar os desafios e pensar em soluções. Profissional de negócios 
com mais de 15 anos de atuação no mercado de comunicação.  

Há 11 anos realiza o atendimento Ambev, PepsiCo, Danone, Souza 
Cruz, Gafisa, L’Oréal, Pearson, Campari, Ifood e outros.

Head de Planejamento e Criação

"Mas eu sempre fiz desse jeito” é a frase que não pode mais existir 
em agências, aliás nunca pôde! Com o surgimento do metaverso, 

a ascensão do trabalho remoto, e tantas mudanças rápidas e 
intensas, nosso mercado tem a obrigação de se reinventar todos 

os dias. 

Danilo atendeu diversos clientes de diversos segmentos como 
Google, Mercado Livre, Santander, Bradesco, Heineken, BRF, 

AstraZeneca, Allianz, SAP, EDP, entre outras.

Bel
Contadora e Empresária formada pela FMU, 33 anos de 

mercado em diversos segmentos, comercio, serviços, indústria 
e Importadoras/Exportadoras.  Atuo nas áreas de 

Contabilidade, financeiro, administrativo, fiscal, tesouraria, RH e 
Departamento Pessoal, com passagem pelas empresas VDO 
Siemens, Televisão Abril, Fispal Feiras e Eventos, Marketing 

House, Grupo Itavema (Renault e Nissan), e outras.   

Profissão e vocação, aprendizado diário e desafios que surgem 
minuto a minuto.    

“Regra fundamental da contabilidade ensina que a cada crédito 
corresponde um débito. Portanto, não é possível ter lucros sem 

que os outros sofram prejuízos.”  - Oswaldo Wendell 

Head Financeiro



por dentro da caixa

14

JOBS
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mundo apto
Job: lançamento mundo apto vila Matilde 
Desafio: comunicar o lançamento e conversão em 
vendas 
Resultado: alcance e vendas

allied  - 
samsung
Job: Produção de peças para  

lojas: Marabraz, Giga, Maxxi, Sams e Saraiva. 
Desafio: Planejar e produzir checkouts nas principais 

redes varejistas do país 
Resultado: Total de 85 lojas positivada com cobertura 

nacional, considerando as boas práticas no varejo 
como planograma e consummer experience.
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ifood - 
novembro azul
Desenvolvemos a plataforma de relacionamento e 
comunicação com os entregadores e influencers, muito 
apoiado no tema do novembro azul, assunto de suma 
importância para os entregadores que na sua maioria são 
homens e têm pouquíssimo acesso a informação e muita 
resistência a abordagem deste assunto. 

ifood - temos 
um plano
Nesta proposta, criamos uma ativação orgânica com 
entregadores influenciadores para falarem do lançamento do 
Plano de Celular em parceria exclusiva com uma operadora de 
telefonia, dando uma série de benefícios para uma das 
principais ferramentas de trabalho dos entregadores: o celular. 
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Entregamos três modelos de projetos distintos para os diferentes 
padrões de empreendimento, todos pensados exclusivamente 
para transformar a experiência de cada cliente alvo durante o 
recebimento das chaves.

Desenvolvemos o planejamento e criamos um conceito diferenciado 
para cada perfil de empreendimento entregue para a incorporadora, 

tornando a experiência de seus clientes inesquecível.

one

conx
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ambev
o lançamento de SOMM, o novo vinho na latinha da 

Ambev. Regras servem para ser quebradas e nós 
queremos quebrar as nossas próprias regras. Quem disse 

que vinho não pode estar na lata? Realizamos este 
trabalho de lançamento para SOMM com muito orgulho e 

agora somos cadastrados na Ambev, líder mundial no 
segmento de bebidas.



Gerar 
experiências

Entreter e não 
interromper

nosso mantra

Não somos uma agência, um fornecedor, etc, queremos 
ser um parceiro estratégico para o parceiro de negócios.
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Transformar 
consumidores 

em fãs



nosso expertise

encantar
Sair da caixa, da criação à 

execução. Seguir tendências 
e não modismos!

executar
Superar expectativas, 
entregar resultados, 

emocionar e entreter.

inteligência
Ser preciso nas entregas, 

custos, atingindo o público 
certo, na hora certa
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Quer sua marca 
fora da caixa?

com, açúcar, 

adoçante ou 

puro?

Venha tomar uma 
café out of box!

www.outofboxag.com.br 

contato@outofboxag.com.br   

+55 11 96183-6247


