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Bloom Consulting e Places for Us unem-se 
A Places for Us (a primeira consultora brasileira de Place Branding) irá unir-se à 
Bloom Consulting, a consultora especializada e líder mundial em Place Branding. 

 
 

 
 

As consultoras Places for Us (P4US) e Bloom Consulting irão fundir-se e operar sob a marca única Bloom Consulting 
 

Como resultado de uma relação sólida construída ao longo dos anos, a Places for Us une-se à Bloom 
Consulting para consolidar a sua oferta, beneficiando países, cidades e regiões em todo o mundo. As duas 
consultoras irão fundir-se sob a marca única Bloom Consulting. Os serviços agora oferecidos conjuntamente 
pela Places for Us e a Bloom Consulting são bem conhecidos e reconhecidos no mundo do Nation Branding e 
Place Branding, incluindo agora também uma vasta experiência em serviços de Placemaking e estratégias de 
marca para projectos de desenvolvimento imobiliário. Nos últimos dois anos, a Places for Us realizou mais de 
20 projetos de Placemaking e de marca para empreendimentos imobiliários. 
 
Com esta fusão, Caio Esteves, fundador of Places for Us, assumirá a posição de Sócio e Director Global de 
Placemaking da Bloom Consulting. 
 
O novo serviço a ser oferecido em adição aos serviços existentes da Bloom Consulting é o Placemaking 
Identity (ID): a combinação entre serviços de Place Branding e de Placemaking. 

 
“Os principais fatores para o sucesso de uma estratégia de Placemaking ID 
são; participação efetiva da comunidade em processos cada vez mais co-
criativos, uma compreensão profunda da cultura e subcultura local e, 
finalmente, uma abordagem verdadeiramente multidisciplinar.” 
 
– Caio Esteves, Sócio e Director Global de Placemaking da Bloom Consulting 
 
 
Com escritórios em Lisboa, Londres, Madrid e São Paulo, a nossa equipa opera a nível mundial. 
 
 


