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As paulistanas Marcelle Comi e Fernanda Lancellotti, ambas de 28 anos, são amigas de colégio 
e também de faculdade (cursaram Publicidade). Desde cedo, uma característica em comum 
das duas chamava a atenção dos amigos e familiares: a alta criatividade na hora de 
presentear. Elas sempre iam além do óbvio e surpreendiam o presenteado.   
 
O tempo passou e o talento inusitado fez com que muitas pessoas começassem a pedir dicas a 
elas. Foi assim que nasceu a Dreams Arquitetura de Idéias, uma pequena agência focada em 
criar "gifts" corporativos e promocionais que sejam diferenciados das soluções mais rotineiras 
propostas pelo fabricantes do setor.   
 
"Nós trabalhamos da mesma maneira que os arquitetos de concreto: a partir da necessidade 
do cliente, elaboramos um projeto criativo, sob medida e alinhado à estratégia de branding da 
empresa", afirma Fernanda. Ou seja, dificilmente o brinde proposto pela Dreams será um 
tradicional chaveiro ou um óbvio kit de vinho.   
 
Embora digam que o mercado de brindes esteja "cheio de bugigangas", elas asseguram que dá 
para ser criativo até em casos de presentes de R$ 1,00. "Presentes devem ser vistos como 
ferramentas de comunicação eficientes, capazes de trazer retorno e ainda repercutir 
positivamente na imagem da empresa. É por isso que o ato de presentear precisa ser 
estrategicamente pensado", diz Marcelle.   
 
Em cinco anos de operação, a Dreams conquistou mais de uma centena clientes, realizou 350 
"jobs" e teve impacto junto a cerca de 500 mil pessoas. Na sua carteira de clientes, coleciona 
nomes como Lufthansa, Visa Electron, Telecine, Nokia, AGF Seguros, além de agências de 
promoção e propaganda como Loducca, Talent, Ogilvy e Samurai.   
 
As agências de promoção são, ao mesmo tempo, as principais concorrentes e também clientes 
da Dreams. Geralmente, elas terceirizam essa tarefa com a empresa. A Dreams também é 
forte no atendimento a agências de propaganda, agências de endomarketing, agências de 
eventos e assessorias de imprensa.   
 
Desde o início de suas atividades, a Dreams já faturou mais de R$ 2 milhões. A previsão é 
fechar 2008 com uma receita de R$ 800 mil, um crescimento de mais de 80% em relação ao 
faturamento do ano passado.   
 
No primeiro semestre, a empresa cresceu 57% e atendeu, em média, 50 "jobs" por mês, 
segundo informam suas criadoras. Ao todo, a Dreams é composta por nove funcionários que se 
dedicam à criação, atendimento e produção.   
 
Os serviços da empresa são divididos em quatro etapas independentes: consultoria de idéias; 
produção das idéias; manuseios especiais; e Dreams Courrier, que é uma gestão de logística. 
Na parte de consultoria, o cliente compra a idéia por R$ 1.680,00 e recebe, em troca, três 
caminhos diferentes de atuação, com especificação técnica, dimensão, acabamento e sugestão 
de envio. Adquirida a idéia, ele pode pedir que a Dreams a execute ou cuidar diretamente do 
assunto.   
 
O cliente também pode optar pela compra de um pacote ilimitado, no qual paga uma taxa 
mensal de R$ 4,5 mil e usá-la para a realização de planejamento de presentes e "gifts". Isso 
inclui até mandar um cartão de aniversário personalizado para um cliente e definir a 
embalagem do presente.   
 
Os três maiores desafios do negócio são gerar novas idéias criativas, viabilizá-las do ponto de 
vista financeiro e também produtivo e criar uma identidade visual que seja alinhada à marca. 
Alguns desses desafios tiveram de ser superados em um trabalho realizado para a Ace 
Seguradora. A missão da Dreams era desenvolver um "gift" que servisse como prêmio e 



estímulo aos colaboradores do Brasil que participam da campanha mundial de vendas de 
seguros nas áreas de acidentes e saúde.   
 
Para dar vida à idéia de que todos devem vestir a mesma camisa e jogar juntos em busca das 
metas da equipe, a Dreams criou uma camiseta em Dry Fit personalizada e com estampa 
exclusiva. Três propostas de estampas foram criadas para a ACE, que escolheu a peça na qual 
predominavam a cor cinza com detalhes em branco e verde.   
 
"Os desafios nesse trabalho foram o de criar uma identidade visual alinhada com a marca ACE, 
propor algo fashion, vencer o prazo pequeno para produção e garantir qualidade na confecção 
das camisetas", explica Fernanda.   
 
Para abastecer a pequena empresa de boas idéias, as duas sócias visitam freqüentemente 
shopping centers, lojas, fornecedores de embalagens, marceneiros, confeiteiras e outros 
espaços que possam servir como fontes de inspiração. Elas também contam que viajam muito 
e sempre procuram estar antenadas nas últimas tendências. "O profissional que trabalha em 
uma agência de promoção não respira isso", diz Marcelle.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Pequenas e Médias 
Empresas, p. F6. 


