
 não é nem mesmo mais
rer sobre a necessidade
 cia de um trabalho de

de que a comunicação
do cliente se torne completa. O mais
contemporâneo dos argumentos
acerca da concepção estética de um
determinado produto assume uma
importância constatada nos últimos
anos: o desígn está na ordem do dia,
ou seja, não há mais um serviço de
comunicação para um cliente sem
que o design esteja embutido nas
idéias de branding, nos trabalhos de
marca e em todos os esforços de
marketing dele. O grau de importân-
cia no mix da comunicação do clien-
te é comparável ao da promoção, do
marketing direto e até ao da propa-
ganda dita tradicional.

Tanto c isso verdade que o termo
design para o sócio e diretor de cria-
ção da Grama Design Estratégico,
Ricardo Leite, um dos criadores desse
pensamento e peça fundamental na

evolução do que se entende hoje
pelo assunto, define-se por "forma,
função e emoção", o que, remeten-
do ao argumento acima, também
poderia ser uma das acepções de pro-
paganda, por exemplo.

As disciplinas estão cm um pro-
cesso de fusão inevitável, portanto,
deixarão de existir, em breve, as
empresas que não tiverem essa ciên-
cia como base para os seus preceitos.
"Vislumbro o dia cm que todas as
empresas terão o seu próprio depar-
tamento de design", enxerga o sócio
da Grama c vencedor do Prêmio
Jabuti 2004 pelo melhor livro brasi-
leiro (Comunicação e arte) editado
em 2003.

A história do designer — e jorna-
lista -- Ricardo Leite se confunde
com a história de sua própria agên-
cia. Em 2005, nasceu a Grama já
com 15 anos de vida, uma evolução
de um escritório de design gráfico
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(Pós-Imagem) para um modelo de
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agência que oferece soluções diferen-
ciadas e integradas em projetos de
comunicação. "Depois que nos rein-
ventamos como Grama, ampliamos a
nossa oferta de serviços para comuni-
cação de marca, corporativa, ponto-
de-venda, comunicação interna e
design de lojas", conta Leite, ressaltan-
do a importância de pensar junto
com o cliente: "O que mais nos dá
prazer é ver o cliente pensando junto
conosco, porque gostamos da relação
duradoura e da participação dele.
Estamos muito mais focados nos
'porquês' do que nos 'o quês', uma
vez que a criação e o planejamento
devem ter um propósito para o clien-
te e uma explicação que faça sentido
aos desejos da empresa". Theiza
Paiva, diretora de atendimento e pla-
nejamento da Grama, explica que o
objetivo da agência é traduzir a per-
cepção do cliente na construção dos
projetos. "O design constrói uma

imagem que é permanente, diferen-
temente da propaganda", compara.

Detentora da conta de Oi desde
2004, a Grama já realizou uma série
de trabalhos para a operadora, como
0 projeto de arquitetura e design de
todas as lojas no País, que demandou
um ano de pesquisas c viagens à
Espanha, Itália, França e Inglaterra,
onde profissionais da agência estuda-
ram tendências do mercado de telefo-
nia. O resultado foi uma solução
de loja mais adequada ao mercado
brasileiro, traduzindo a tendência
de convergência tecnológica que a
01 representa no País.

Outro projeto que se destaca em
meio aos trabalhos da agência é o
realizado para um dos maiores
clientes da Grama, a Sonangol,
concessionária exclusiva para explo-
ração de petróleo da Angola, onde
60% do PIB provém do setor petro-
químico. "Desenvolvemos um pro-
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jeto de nova identidade visual cor-
porativa de todas as suas empresas.
Definimos a estratégia da marca e
criamos um sistema visual que
garantisse uma imagem forte e orga-
nizada para a empresa, estabelecen-
do regras para o desdobramento das
peças corporativas e de comunica-
ção de modo sólido e seguro. O pro-
jeto incluiu estruturar as diretrizes
de identidade da empresa de avia-
ção Sonair, de transporte marítimo
Sonaship, da Sonangol Distribui-
dora e da MSTelcom, todas do grupo",
explica o sócio.

A carteira de clientes da Grama
ainda engloba marcas como Avon,
Bob's, Clínica Perínatal, Editora
Objetiva, Editora Senac-Rio, EMI
Music, H.Stern, Novartis, Oi, Petrobras,
Profarma, Sony/BMG Music, Trans-
petro e Warner Music.

Atualmente, a agência conta com
uma equipe de 58 profissionais com
expertise em atendimento, planeja-
mento estratégico, comunicação e
marketing, design gráfico e de produto,
arquitetura, redação, revisão, ilustração
e web design. É o que Ricardo Leite
denominou "design completo", com
soluções multidisciplinares e comple-
mentares alinhadas aos diversos pontos
de contato da marca com seu público.

Para ele e Theiza Paiva, a Grama é
um projeto de equipe. "Acreditamos
que um dos segredos do nosso sucesso
é o investimento na equipe de profis-
sionais, gente inquieta e criativa, para
que aliem à maturidade da empresa
uma saudável transgressão. Estamos
muito focados cm soluções efetivas,
mas com a consciência de que é na
ousadia que está a maior oportunidade
de destacar-nos", concordam os dois.
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