
Além do discurso
Como é dever das empresas de comunicação estarem antenadas às
mudanças do mercado, elas sabem que é importante o ambiente estar
alinhado com os seus valores, tanto para seus funcionários como
para seus clientes. Por isso, listamos aqui três agências que são
exemplares em seus projetos. Cada uma a sua maneira, é claro.

A Mix Brand Experience, agência de marketing promocional, decidiu investir pesado
na recepção (foto) para mostrar aos seus clientes o significado de"good experience'.'

"Quando o cliente nos procura, sabe que nosso objetivo é fazer com que as pessoas

tenham uma boa experiência com a marca dele em um evento, promoção, ação, "diz
Felipe Almeida, sócio e diretor da Mix."Não adianta vender para o mercado e não

usar o mesmo conceito dentro da agência, por isso queremos que ele se sinta bem

primeiro aqui." Para tal, o projeto da recepção contempla os cincos sentidos, ou seja, cada sentido é

estimulado no espaço de 70 metros quadrados da recepção."Como o tempo médio de espera é de 5
a 10 minutos, pensamos em agradá-lo de uma maneira relevante."Som ambiente (audição), mesa de

centro com diferentes objetos para as pessoas brincarem, como bolinhas de gude, areia e isopor (tato),

aroma agradável (olfato), iluminação diferenciada com cróicas e leads de diferentes tonalidades (visão)
e guloseimas (paladar) foram algumas medidas tomadas para impactar e acolher as visitas.



Uma das poucas agências com nome temático,a Famiglia

abusa do ambiente familiar em sua sede."Gostaria que as

pessoas,quando entrassem aqui,se sentissem em casa"

conta Átila Francucci, sócio e diretor da agência. A recepção

(foto) é ambientada como se fosse uma sala de estar. Os

móveis são antigos e o chão é coberto por madeira de

demolição,que faz lembrar os antigos tacos. Nas paredes

estão instalados porta-retratos de diferentes famílias,desde

a Sagrada Família aos Simpsons. De acordo com Francucci,

a escolha do nome Famiglia tem duas razões: a primeira está relacionada

com o que a família representa,e a segunda diz respeito à escolha da

grafia italiana."Como a Sicília era sempre território de constantes invasões,

os patriarcas se uniram para defender os seus familiares das ameaças. É

claro que depois isso se desvirtuou..."diz,fazendo alusão à Máfia."Este é

o nosso papel como agência:defendemos nosso cliente dos ataques da

concorrência,das dificuldades da conjuntura econômica,entre outros."Por

mais que a recepção represente o ponto alto da ambientação da agência,

o clima jocoso está presente em ilustrações nas paredes da área funcional,

decorada com móveis contemporâneos.

O presidente e diretor de criação da Neogama/BBH, Alexandre Gama, percebeu

que o conceito "fábrica de idéias" só tomaria forma com a construção da sede da

agência. Além de servir de inspiração para os funcionários e surpreender os clientes,
ele queria deixar claro que aquele era um espaço que primava pela criatividade.
"Queria construir a agência do zero, algo que nenhuma outra no Brasil havia

feito porque não partilhava dessa visão ou porque significava mobilizar um alto

investimento"diz. O galpão de 5 mil metros quadrados que abriga a Neogama/BBH foi construído
conforme suas orientações. A fachada (foto) é revestida com os rostos de todos os funcionários

dos seis escritórios da BBH no mundo.Cada novo profissional tem sua foto adicionada à fachada,
enquanto os que já saíram continuam

com seus rostos estampados, porque

contribuíram para o que a agência

é hoje. Depois que o visitante passa
pela recepção, em formato de bar,o

NeoBar, ele chega a uma galeria onde
são expostos trabalhos de artistas

plásticos e obras de videoarte em

telões. Na parte de trás da agência
foi criado um jardim de 800 metros

quadrados, projetado por Gilberto
Elkis."Na primavera e no verão é
impossível não querer aproveitar o sol

e trabalhar ao ar livre, graças à rede

wireless"conclui Gama.
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