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com grife

O environment design se consolida
como mais uma estratégia para
a diferenciação de marcas
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rabalhar a marca dentro de um espaço.Essa é a premissa do environment
design, um segmento do design que leva em consideração a marca e
o usuário para "vestir" os ambientes. O termo environment em inglês
significa meio ambiente, mas a tradução não deve ser levada ao pé da

letra, até porque a preocupação principal do environment design tem
a ver com a comunicação, e não com a questão ambiental."Todos os projetos estão
intimamente ligados à marca, por isso, inicialmente, temos essa visão comercial.
Mas nada impede também de se trabalhar com a questão da sustentabilidade''faz
questão de ressalvar Luís Bartolomeu, sócio e designer da B+G Design.

"A idéia é aliar arquitetura, estratégia, branding e design para que o local
seja o reflexo da cultura da empresa e faça com que os usuários vivenciem
a experiência com a marca" completa Luciano Deos, vice-presidente da
Abedesign (Associação Brasileira das Empresas de Design)."O objetivo é fazer
com que a pessoa sinta que tem valor dentro daquele espaço, que faz parte
daquele universo. Por isso os projetos partem do ponto de vista da experiência
diferenciada''explica Margot Takeda, coordenadora do curso de design gráfico
da Miami Ad School/ESPM.

No Brasil, não há um curso específico para esse segmento. Os escritórios que
fazem projetos de environment adquiriram know how proveniente

do design de varejo. "Nos Estados Unidos e na
Europa a preocupação de um ambiente com a

essência da marca existe há uns 15 anos. Aqui
é muito recente, por isso o environment

NESCAFÉ - intervenção na
fábrica de Araras



design no Brasil ainda está engatinhando',' afirma
Rosana Hepp, sócia da 100% Design.

O environrnent atua em duas frentes: a institucional
e a de varejo. Na primeira é trabalhada a relação entre a
empresa e os funcionários. Antes de chamar a atenção
de visitantes e clientes, tais empresas têm como
finalidade transformar o ambiente de trabalho em
um espaço no qual os funcionários possam ter uma
experiência positiva com a marca e com os valores
da corporação. Ao proporcionar qualidade de vida,
tais medidas atuam diretamente na produtividade e
criatividade dos profissionais.

O escritório GAD' Branding & Design foi
responsável pela revitalização da sede da empresa de
energia CPFL, em Campinas, em 2005. Reconhecida CPFL - reforma que deu origem ao Espaço Energia

descanso, a praça também se tornou um

espaço propício para reuniões, pois o acesso
wireless (rede sem fio) foi disponibilizado
em toda a nova área de convivência.

Há também como desenvolver projetos
de environment sem fazer grandes
mudanças na estrutura física. Nesses casos,
diversos setores podem ser ambientados,
desde a recepção, áreas de convivência,
salas de reunião e até a diretoria. A B+G fez
uma intervenção na antiga sede da Nestlé,
em São Paulo, no final de 2007. Elevadores,
estacionamento e o hall de entrada dos
departamentos foram adesivados com
a marca do achocolatado Nescau. Ela
também fez um trabalho na fábrica de

NESCAU - Elevador, estacionamento e corredores adesivados

por seu trabalho cultural e social, a CPFL queria que
as suas instalações também fossem alinhadas à sua
filosofia organizacional."A solução que encontramos
foi aliar o conceito da praça ao próprio negócio da
empresa, buscando inspiração na sustentabilidade

e utilizando materiais e tecnologias de menor
impacto ambiental'' conta Leonardo Araújo, diretor
de criação do GAD'. A partir disso, o Espaço Energia
foi criado com ruas, jardins, circuito de caminhadas,
café, bancas de revistas, serviços e espaços de
entretenimento. Além de ser um ambiente de

AVON EXPRESSA - loja pioneira que simboliza o
relacionamento entre marca e revendedores



design» ambientes l

Nescafé em Araras (SP)."Fomos decorar a fábrica com
a marca para que os funcionários se sentissem parte
do processo','diz Bartolomeu.

Processo parecido ocorreu na loja Avon Expressa,
em Guarulhos. Primeira loja física da marca no
Brasil, a Avon Expressa não é aberta ao público.
"A loja representa o diálogo direto entre a Avon e a
revendedora',' explica Ricardo Leite, sócio e designer

da Grama, escritório que cuidou do projeto da
loja pioneira e que disponibiliza serviços como
venda direta de produtos, treinamentos e palestras
organizadas pela empresa.

AUTO-SERVIÇO
O modelo das lojas, tal qual conhecemos hoje, nasceu
depois da Segunda Guerra Mundial. 'Anteriormente,

Dois projetos de environment design

estão entre os 12 vencedores da

primeira edição do Prêmio Idea/Brasil:

Octávio Café (esq. acima), projetado

pelo Seragini Farné Guardado Design,

e a Livraria Cultura do Conjunto

Nacional (esq. abaixo), do escritório

Fernão Brandão Arquitetura, ambos

em São Paulo. O Idea/Brasil chegou ao

país por meio da Associação Objeto

Brasil em parceria com a Industrial

Designers Society of America (IDSA),

entidade representativa do design

industrial nos Estados Unidos, que

criou a premiação em 1980. Um

dos mais importantes do mundo, o

prêmio reconhece os trabalhos que

mais se destacaram no mercado por

meio de 18 categorias, que vão desde

embalagens, projetos de interface,

transporte, ecodesign e ambientes a

produtos industriais e comerciais.

havia o papel do vendedor, que era próximo do
consumidor e anunciava quais eram as novidades e os
melhores produtos. Depois, surgiu o auto-serviço e o
substituto do vendedor foi o ponto-de-venda (PDV).
O paradigma de que o cliente tem o controle sobre
a compra nasceu aí',' revela Leite. "O momento de
decisão da compra é na gôndola, por isso o trabalho
do environment design é estratégico" E é aí que entra a
segunda frente do segmento, a de varejo, que trabalha
a relação entre marca e consumidor.

Como o environment é estratégico, para se chegar ao
resultado esperado é realizado um trabalho de pesquisa
e planejamento. É estudada,entre outras coisas, a relação
entre o fluxo de pessoas e a disposição de gôndolas,
caixas, mesas, entre outros. 'A loja é um ambiente
não controlado, por isso é necessário entender a sua
lógica','diz Bartolomeu. A100% Design fez um projeto
para a franquia da confeitaria Amor aos Pedaços, no
Shopping Iguatemi, em São Paulo, no início do ano
passado. As vendas da loja estavam estagnadas e era



AMOR AO PEDAÇOS - maior espaço para os clientes

preciso chamar a atenção dos consumidores. Depois
de algumas visitas ao local, foi constatado que o espaço
não era convidativo ao público. O pessoal da 100%
diminuiu a área operacional e aumentou o local de
permanência, instalando mais mesas e poltronas. A
máquina de café também mudou de lugar e foi parar
em um espaço de circulação, assim o aroma do café
podia atrair as pessoas que passavam próximas à loja.
"Só na primeira semana houve um aumento de 100%
de pedidos de cafezinhos','afirma Rosana.

Depois da pesquisa, no entanto, não resta apenas
decorar a loja de maneira que ela fique apresentável
para os clientes. Para Rosana, nessa fase o primeiro
passo é definir a atmosfera a ser comunicada para o
usuário e então buscar imagens que a transmitam.
"O uso de painéis com grafismos, cores ou fotos que
remetem à imagem da marca e ao uso do produto

funciona bem" afirma. O escritório fez um trabalho
para a rede de drogarias Onofre em 2003. "A Onofre
sabia que tinha que mudar a forma como a farmácia
é vista pelos clientes',' diz Rosana. "A rede queria que

as pessoas enxergassem a drogaria como uma
loja que vende saúde e bem-estar!' Para isso,

a loja da Rua Bela Cintra na esquina com a
g Av. Paulista foi reformada e foram instalados

painéis que remetem ao conceito de bem-
estar. 'Antes, o tempo de permanência dos
clientes era de 4 minutos; após a mudança,
esse número pulou para 20 minutos','conta.

Em um mercado cada vez mais
competitivo, as marcas precisam estar mais
próximas de seus consumidores. Em alguns
setores, essa proximidade é imprescindível;
basta olhar o exemplo das empresas de
telefonia móvel. As marcas associaram-se

a festivais de músicas, espaços culturais, eventos de
moda, entre outros. Essas companhias também dão

ONOFRE - um novo conceito de drogaria

destaque à ambientação de suas lojas. Foi
nesse campo minado que a Oi aportou em
São Paulo no mês passado. Como a marca
já está bastante solidificada, o projeto de
environment foi totalmente compatível
com a sua comunicação de massa. "As novas
lojas são exclusivas, porque foram planejadas
dentro da realidade de São Paulo e também
porque apresentam um novo momento para
a Oi, que está entrando no maior mercado
nacional" afirma Leite.

OI - loja alinhada com a comunicação
de massa da marca
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