
diversas experiências de relaciona-
mento com as marcas.

Desde que foi implantada, em
agosto de 2001, a agência preocu-
pou-se em introduzir e propagar a
interatividade do design no mercado
brasileiro, conduzindo com total si-
nergia projetos de embalagem, iden-
tidade corporativa, identidade visual,
design de shape, visual merchandi-
sing e environment design — esforço
evidenciado no próprio nome da ope-
ração, que sugere um olhar comple-
to sobre a atividade.

Paralelamente, explorou a abran-
gência da identidade sensorial, que
propõe uma evolução dos projetos
visuais, transcendendo a percepção
estética ao envolver os consumidores
por meio dos cinco sentidos. Tudo
para levar o público a interagir com o
universo da marca e assegurar que

estabeleça um vínculo emocional
ainda mais forte e duradouro com ela.

Evidentemente, para alcançar esse
grau de maturidade, o modus ope-
randi da agência - - fundada pela
designer Renata Melman — também
evoluiu com o passar do tempo, abrin-
do espaço a um grupo de diretoras
associadas, que participam ativamente
de todas as tomadas de decisão.
Patrícia Oliveira, diretora-associada de
criação, foi a primeira a assumir o
posto (ainda em 2001); seguida por
Lílian Chiofolo, convidada a exercer
o mesmo cargo (em 2003); Rosana
Hepp, responsável pela área de envi-
ronment design (2004); e Ivonne
Olmo, diretora sênior de planeja-
mento estratégico e relacionamento
de marcas (2006).

Com esse know-how, a 100% Design
consolida-se como uma empresa de
consultoria, capaz de prestar suporte
aos seus clientes na gestão do bran-



ding — sempre a partir do design es-
tratégico —, levando-os a alcançarem
vantagens competitivas em um mer-
cado caracterizado pelo contínuo
crescimento da concorrência, demo-
cratização tecnológica e comoditiza-
ção de produtos e serviços.

Como esclarece Melman, durante
esse período de atuação foi possível
injetar maiores recursos, tanto em
equipamentos de ponta quanto na
estruturação de uma equipe afinada e
multidisciplinar (atualmente integra-
da por 20 profissionais), com expertise
em marketing, planejamento, pesqui-
sas, arquitetura e gerência de projetos.

Dessa forma, todos os trabalhos
elaborados pela agência consideram
as características dos produtos, situa-
ção e tendências do mercado, hábitos
e atitudes do target, necessidades dos
parceiros comerciais, ações da con-
corrência e, como não poderia deixar
de ser, preceitos éticos. "Nenhum
projeto é gratuito ou meramente esté-
tico. Todos são fortemente embasa-
dos em pesquisas de mercado e estu-
dos de tendências de atitudes, que
buscamos em sites especializados,

viagens internacionais, feiras, work-
shops etc.", revela, acrescentando
que suas equipes de criação e de
atendimento entendem em profundi-
dade o business do cliente.

"As gerentes dê marca são efetiva-
mente consultoras de negócios, pois
foram treinadas para terem uma visão
mais comercial, olharem a marca
como um todo e estarem sempre
atentas às oportunidades e necessida-
des dos clientes, já que, algumas ve-
zes, eles próprios não as percebem",
sustenta a designer, lembrando que



se a criatividade é o DNA da
agência, o atendimento também
deve ser mais criativo.

Com essa fórmula, a 100%
Design tem registrado bons índi-
ces de crescimento, sendo que,
somente no primeiro semestre
deste ano, contabilizou um in-
cremento da ordem de 30% em

faturamento, quando comparado ao
mesmo período de 2006. Grande
parte desse impulso pode ser credita-
da ao aumento da demanda por proje-
tos de environment design, cujo desa-
fio é integrar o design e a arquitetura
na concepção de espaços com concei-
tos estratégicos diferenciados para
cada tipo de produto e de consumi-
dor, visando atrair e fidelizar clientes.

Um bom exemplo pode ser confe-
rido nas megastores da rede de farmá-
cias Onofre, idealizadas para eviden-
ciar o conceito de saúde e bem-estar,
razão pela qual após sua implantação
efetiva o tempo médio de visitas dos
consumidores às lojas saltou de qua-
tro para cerca de 18 minutos.

Atraídos por tamanho êxito, seis
novos clientes C&A, Cargill,
Certisign, Gol Linhas Aéreas, Seara
e Tintas Coral -- acabam de con-
fiar suas marcas a 100% Design, cu-
ja carteira conta, ainda, com anun-
ciantes como Ajinomoto, AmBev,
América, Arcor, Arisco, Asics, Avon,
Bauducco (que a acompanha desde
o início de suas atividades), Bridge-
stone/Firestone, Danone, Fritex,
Grupo Estado, Honda, Int imus
Gel, Liz, Mash, Montilla, Piraquê,
Pullman, Sadia, Samello, Santal e
Visconti, entre outros.

O portfolio da agência — que via-
biliza nada menos do que cerca de
20 projetos ao mês — pode ser con-
ferido em seu novo site (www. 100
porcento.net), lançado em comemo-
ração à data para demarcar a nova
fase, mais corporativa, e propagar o
caráter multidisciplinar e estratégico
de seus trabalhos.

Traduzindo o ludismo, a sensibili-
dade e a humanidade inerentes à
operação, o site delicia os internautas
com uma linguagem dinâmica e vi-
sual contemporâneo, marcados pela
inusitada participação de um grupo
de atores, os quais interagem com os
já conhecidos círculos que compõem
a logomarca da agência.

Como elucidado na homepage, "a
100% Design é uma marca que busca
se manter constantemente em movi-
mento e que se propõe a manter
igualmente vivas as marcas de seus
clientes". Com essa filosofia, vem
mudando a maneira de atender os
clientes, a gestão do negócio e -
como o design está em tudo o que nos
cerca —, transformando até mesmo as
"velhas formas do viver".

Text Box
Fonte: About, a. 18, n. 887, p. 34-36, out. 2007.




