
Visão abrangente e

cuidado extremado com

os detalhes são as

características da Parati

Em suas palavras, frases de quem
sabe o que fala. Em seus olhos, um
brilho de quem ama o que faz. No
rosto, o ar de uma jovem executiva
que concilia, em meio à loucura do
dia-a-dia, as tarefas de dirigir uma
empresa em constante evolução e a
evolução de seus dois filhos ainda
pequenos, sua maior alegria. "Não
há nada melhor nesta vida do que
ter filhos!", exclama Ruth Roysen,
deixando transparecer a paixão por
meio da qual rege sua vida. "Pro-
fissionalmente, também faço o que
amo. De outra forma, o trabalho não
seria bem feito", acredita a diretora e
fundadora da Parati Design com
Branding, sua outra "filha", esta nas-
cida em 2004.

Na verdade, os primeiros passos
da agência foram dados em 2000,
quando Roysen fundou a AR De-
sign, que engatinhou por quatro
anos até ser integrada pelo Grupo
Azevedo Ramirez (GAR), o qual tam-
bém engloba a empresa de desenvol-

vimento humano Eagle's Flight, a
especializada em eventos Sol da
Meia Noite e a produtora Trilha do
Tempo. Em 2004, porém, a agência
foi rebatizada, passando a atender
pelo nome de Parati Design. Desde
então, mesmo em pouco tempo de
atuação, já desenvolveu projetos para
clientes como Duratex, Ibmec, Gol
Linhas Aéreas, GRSA (Grupo de
Soluções em Alimentação), Banco
Rendimento, Laboratórios Ache e
Grupo Silvio Santos, entre outros.

A Parati deu vida ao restaurante Ker, localizado no D&D, em São Paulo. Todo o projeto
de branding e naming foi feito em três meses, entre criação e produção dos materiais
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e muito amor

No estande da Revestir 2007, o desafio era conceituar e posicionar
a linha Durafloor, da Duratex

A qualidade da performance da
agência pôde ser comprovada na últi-
ma edição do Festival Brasileiro de
Promoção, Embalagem e Design, que
proporcionou à agência um Ouro na
categoria Case de Design, pelo proje-
to desenvolvido para o restaurante
Ker, do grupo GRSA/Accor, que en-
volveu um amplo trabalho de bran-
ding e naming, o que, posteriormen-
te, foi estendido para a arquitetura
de marca. "Acredito que o branding
seja uma metodologia, uma gestão
que envolve tudo e todos, mas cada
área possui sua expertise. As agên-
cias de propaganda, por exemplo,
cuidam da mídia e dão vida à marca,
e isso faz parte do branding. Mas
cada um na sua!", ressalta Roysen,
protegendo seu mercado.

Para o Ker, a Parati idealizou uma
extensa gama de peças: marca, gra-
fismo exclusivo, slogan, papelaria,
uniformes, crachás, convite eletrôni-
co, templates para e-mail marketing,
identificador de alimentos, guarda-
napos, sachês, banner, cardápios, pos-

tais, caixa de fósforo, bala, biscoito
da sorte, mexedor de coquetel, além
de anúncios, site e sinalização da
cozinha. Todas os materiais segui-
ram o conceito de brasilidade com
toque internacional, inspirado nos
elementos da terra, como ervas, es-
peciarias, legumes e frutas.

Outro trabalho premiado com
Ouro, desta vez no XI Prêmio About

O design da Parati também está impresso uniformes empresariais, como neste
da Gol, criado para os voluntários na área de responsabilidade social
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Ruth Roysen é a diretora e sócia da
Parati Design com Branding

de Comunicação Integrada e Di-
rigida, foi "40 anos", para o Labo-
ratório Ache, que ganhou em En-
domarketing — Peças Gráficas. Para
marcar os 40 anos da empresa, foi ela-
borado um delicado kit com vários
itens simbólicos e complementares,
entregue de modo especial a cada um
dos colaboradores.

Mais recentemente, já em 2008, o
Grupo Silvio Santos comemorou
seu cinqüentenário e entregou à
Parati o selo comemorativo, que per-
meará todos os materiais de comuni-
cação do grupo durante o ano. A cor
predominante, dourada, simboliza a
riqueza e a prosperidade, enquanto
as 37 empresas do grupo (a saber,
SBT, Baú da Felicidade, Banco Pana-
mericano e Hotel Jequitimar, entre

outras) estão representadas por um
grafismo, formando uma pedra la-
pidada e sua estrutura baseada na
marca principal, o SS.

Além do design

Recentemente, a agência adotou
um novo posicionamento, passando a
incorporar o branding também em
sua assinatura. "A Parati já desenvol-
via projetos de branding, mas nunca
havia assumido isso em seu posicio-
namento, nem em seu portfolio de
serviços. Achávamos que faltava uma
política mais abrangente e que era
preciso desenvolver uma metodolo-
gia própria antes de nos posicionar
como uma agência de branding",
explica Roysen. "Trabalhamos bas-
tante nesse caminho e, agora, pode-
mos assinar o nome com proprieda-
de", assegura a diretora.

Hoje, nenhum trabalho da casa é
realizado sem que seja precedido pela
definição de uma política de bran-
ding, tanto na concepção de uma mar-
ca como no desenvolvimento de uma
ação de comunicação. O objetivo é
fortalecer o conceito de "design com-
pleto": na forma, buscando uma solu-
ção de comunicação abrangente para
cada projeto; no conteúdo, para que
todo trabalho seja pautado por uma
política de branding consistente; e no
atendimento, atento para que o brie-
fing seja construído a quatro mãos,
em parceria com o cliente.

As mudanças internas na agência
e a constante renovação de conceito
e estratégias mercadológicas têm
dado bons frutos à empresa, que
cresceu 360% desde o seu início, há
três anos. "O que faturávamos em
um ano com a AR Design é o equi-
valente ao que conseguimos em um
mês na Parati", fala, orgulhosa,
Roysen. "Estamos evoluindo bastan-
te ano a ano. Superamos a meta de
2007 em 16%", comemora. E avisa:
"Anote aí: pretendemos ser uma das
maiores agências de design e bran-
ding até 2010". ®
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