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Yes, nós temos
branding

Joint venturas e aproximação com potenciais clientes do
exterior estão entre os planos do Gad' para se consolidar
como escritório de construção e gestão de marcas

Daniele Alves

E possível o Brasil, um tradicional
exportador 'de commodities, joga-

dores de futebol e novelas, vender a
outros países serviços de gestão de
marca? Se depender do escritório Gad'
Branding & Design, sim - e será uma
realidade dentro de pouco mais de um
ano. Não é de se duvidar dos planos
da empresa, nascida nos anos 80, em
Porto Alegre. Em 2000, o Gad' proje-
tou quintuplicar o faturamento num

prazo de cinco anos, tornando-se uma
empresa de projeção nacional. E con-
seguiu. Em 2006, fechou o ano com
um faturamento de R$ 13 milhões.
Com o sucesso do primeiro planeja-
mento estratégico que o consolidou
como uma consultoria de design, o
Gad' se prepara para alçar vôos mais
altos. Quer oferecer no exterior
consultoria em gestão de marcas —
serviço iniciado em outubro do ano
passado, quando o escritório adotou o
sobrenome "Branding e Design".

Os ensaios para o projeto de in-
ternacionalização iniciaram-se no ano
passado, com o reconhecimento no
mercado externo de trabalhos em
design feitos pelo Gad'. Algumas pe-
ças gráficas desenvolvidas pelo escri-
tório foram tema de duas publicações
editoriais asiáticas. A revista chinesa
Package Design dedicou 16 páginas a
projetos criados pela empresa. Além
disso, o guia japonês Guide Sign
Graphics, que circula em todo o mun-
do, destacou cases de sinalização ex-
terna desenvolvidos pelo Gad' para
cinco clientes. Para ampliar a visibili-
dade fora do país, em abril deste ano,
a consultoria foi até Nova York parti-
cipar da Brazil AdDesign, uma mos-
tra de criação de designers gráficos e
publicitários brasileiros. O escritório
levou dez projetos para a exposição.
"São vitrines importantes que impul-
sionam nossa internacionalização.
Num primeiro momento, vamos tor-
nar nossa marca conhecida, para de-
pois oferecermos nossos serviços",
planeja Luciano Deos, diretor-presi-
dente e um dos fundadores do Gad'
Branding & Design.

Para tornar realidade o objetivo
de se tornar efetivamente uma con-
sultoria internacional de branding e
design, a companhia prepara um novo
planejamento estratégico, com a de-
finição de três diretrizes de trabalho.
Um desses alicerces de projeção in-
ternacional será a procura por joint
ventures, fusões ou associações com
empresas e consultorias européias e
norte-americanas. A prioridade serão
parceiros com especialidades pontuais
— com foco onde o Gad' ainda enga-
tinha, como o design de produtos. "Va-
mos em busca do diferencial. Não que-
remos empresas que tenham perfis
totalmente iguais ao nosso. E impor-
tante a troca de informações e expe-
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riências entre parceiros distintos",
revela Deos. A identificação desses par-
ceiros com o perfil diferente começou
há cerca de um mês, e a previsão é de
que até o final deste ano haja defini-
ção de alguns nomes.

O segundo passo surgiu de uma
observação muito simples. A consul-
toria se deu conta de que uma boa
oportunidade para se estabelecer lá
fora seria acompanhar as empresas
brasileiras que também se encontram
em processo incipiente de internacio-
nalização. Algo como uma carona, com
apoio técnico. Assim, o Gad' preten-
de suprir as demandas dessas empre-
sas brasileiras, que terão de lidar com
o desafio de construir uma marca for-
te no exterior para concorrer com gri-
fes já tradicionais nos países para
onde estão indo. Alógica adotada pelo
escritório é que, se isso funciona com
as multinacionais que vêm para o
Brasil, deve funcionar também com
as empresas daqui que se instalam no
exterior. "Primeiro vem a empresa es-
panhola, depois vem a consultoria do
país e em seguida os fornecedores.
Acaba se formando uma rede. E por
que não copiar esse movimento?",
indaga Deos.

A terceira e última parte do pla-
nejamento é não deixar a 'idéia sim-
ples' do segundo passo para a concor-
rência. Para fechar o ciclo, a inten-
ção é atender também às empresas
estrangeiras que projetam fincar ban-
deira em território brasileiro. "Essa
será a tarefa mais delicada. Precisa-
mos nos tornar conhecidos lá fora,
identificar esses clientes em potencial
e, quando eles aportarem no Brasil,

já seremos parceiros
deles", adianta Leo-
nardo Araújo, diretor
de criação do escritó-
rio. O apelo de apre-
sentação do Gad' para
essas empresas se
dará pelo diferencial: uma consultoria
brasileira, com know-how sobre o
mercado do país. Segundo Gilberto
dos Reis, diretor executivo do Clube
de Criação de São Paulo (CCSP), os
passos do Gad' devem servir de in-
centivo para outras empresas brasi-
leiras do ramo. "O que vemos por aqui
são consultorias estrangeiras que fir-
mam seus escritórios no Brasil e se
consolidam no mercado interno. Está
na hora de as brasileiras se encoraja-
rem e buscarem o mercado lá fora",
opina Reis.

Pelos planos da diretoria do Gad',
2007 será dedicado especialmente ao
planejamento, com a identificação de

parceiros no país e no exterior e a
preparação para o processo de inter-
nacionalização. Aí se incluem viagens
e visitas programadas aos Estados
Unidos e Europa, além de programas
de qualificação para os cerca de 90 fun-
cionários dos escritórios de Porto Ale-
gre e São Paulo. Tudo para que, em
2008, a operação internacional esteja
completamente estruturada. Até 2011,
a meta do estúdio é obter pelo menos
20% das receitas no exterior.

Enquanto a internacionalização
não chega, o Gad' projeta para este ano
um faturamento no mercado interno
de R$ 15 milhões - 35% maior do que
no ano passado. Pelas projeções de
Araújo, diretor de criação, cerca de 25%
da receita virá do segmento de retail
design, ou arquitetura comercial, área
em franca expansão. Um dos últimos
trabalhos do estúdio nesse segmento
foi a criação da identidade visual do
Shopping Iguatemi de Florianópolis,
que abriu suas portas em abril. O pro-
jeto engloba a fachada e as áreas in-
ternas. Aidentidade visual da Colombo
e a do hipermercado Big instalados no
shopping também foram projetadas
pelo Gad'. "O design de ambiente não
deve ser visto como uma atividade
periférica ou especializada e, sim, como
a atividade central dos negócios. Tam-
bém trabalharemos por isso", informa
o diretor de criação do Gad'. •
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