
É possível imaginar...



o 
MUNDo 
seM 
EnVirOn
mEnTaL
graPHiC 
DESign?



CoMo eNCoNtrar o SEu DESTinO?
CoMo SEnTir-SE bEm eM UM aMbieNte?
CoMo viver ExPEriênCiaS inSPiraDOraS?



CoMo voCê sabe

quE já CHEgOu?



talvez voCê 

quEira COmPrar aLgO...



OU EXPERIMENTAR
COISAS NOVAS



e se voCê 
QUiser 

SE DiVErTir 
um POuCO?





e o QUe voCê aCHa 
De trabalHar eM UM 

ambiEnTE quE O VaLOriza?



rEVOLuCiOnanDO
seUs espaços De trabalHo.

algUMas eMpresas estão





e QUaNDo voCê

VOLTa Para CaSa?



...oU resolve Viajar?





afiNal, CoMo voCê ViVE Sua CiDaDE?



tUDo 
isso É 
EnVirOn
mEnTaL
graPHiC 
DESign



EnVirOnmEnTaL
porque a comunicação existe em todos os ambientes

graPHiC
e se expressa por mensagens, textos, 
desenhos e signos gráficos

através de uma solução sistêmica, pensada para 
uma determinada situação. É a solução visual, 
formal e técnica para um problema particular. 

DESign



Desde 2009, quando introduziu o conceito de 
environmental graphic Design no brasil, a sCeNo cria 
ambientes diferenciados, fortalecendo a identidade e 
o posicionamento das marcas. 

É a CoNvergêNCia Da 

arquiTETura         
DESign 
COmuniCaÇÃO

+
+



COnECTamOS

aOS ambiEnTES.
as pessoas



soMos UMa eQUipe MUltiDisCipliNar 
CoM atUação eM DifereNtes 
segMeNtos De MerCaDo.
PEnSamOS ESTraTEgiCamEnTE
E agimOS na COnSTruÇÃO Da 
iDEnTiDaDE DOS ambiEnTES.

gabriEL gaLLina

Cursou arquitetura e Urbanismo 
pela Ulbra/rs, pós-graduação em 
Design de identidade Corporativa 
pelo iDep/barcelona e Mba em 
Marketing pela fgv/rs.

antes de fundar a sCeNo atuava 
desde 2000 como arquiteto, 
quando coordenou e desenvolveu 
projetos nas áreas de arquitetura, 
environmental graphic design e 
sinalética para empresas como 
alphaville, aché, banco do brasil, 
Copesul, Cpfl energia, Dellanno, 
Doctor Clin, eMs, goldsztein, 
gerdau, pão de açúcar, Hospital 
alemão oswaldo Cruz, ipiranga, 
lafarge, lojas Colombo, Magazine 
liliani, panvel, intermarché, 
rge, rossi, souza Cruz, sesi, 
sadia, sicredi, saccaro, peruzzo, 
toyota, Unimed, Unisinos, Yara 
fertilizantes, Walmart, entre outras.

rObErTO baSTOS

Cursou Comunicação visual pela 
UfsM/rs e especialização em 
gestão de projetos pela espM 
sul. É professor em cursos de 
graduação e pós-graduação em 
Design e branding na espM. 
Diretor da apDesign - associação 
dos Profissionais em Design do 
rs, de 2001 a 2006, e Diretor do 
sindesign/rs, gestão 2014-2017.

antes de fundar a sCeNo já 
atuava, há mais de 20 anos, nos 
segmentos de environmental 
graphic design, branding e 
comunicação, havendo gerenciado 
e desenvolvido projetos para 
empresas como gerdau, ipiranga, 
souza Cruz, Walmart, iguatemi, 
Yara fertilizantes, Cpfl energia, 
rge, Ceee, oi, siCoob Credicitrus, 
Mercur, safepark, grupo Dass, 
empresas brasal, grupo Herval, 
saccaro, vonpar, Unisinos, bienal 
do Mercosul, entre outras.

fErnanDO franCO

Cursou administração de 
empresas pela pUC/rs, pós-
graduação em Marketing pela 
espM sul e especialização em 
gestão empresarial pelo iese / 
barcelona. vice-presidente da 
apDesign/rs na gestão 2013-14.

antes de fundar a sCeNo já 
contava com mais de 20 anos de 
experiência no segmento de design 
e comunicação, onde atuou nas 
áreas de administração, negócios 
e gestão de clientes como gerdau, 
petrobras, Cpfl energia, banco 
santander, grupo lafarge, Cimpor 
brasil, Hospital alemão oswaldo 
Cruz, Marisol sa, toyota brasil, 
sadia, rge - rio grande energia, 
oNs - operador Nacional do 
sistema elétrico, siemens, bosch, 
grupo pão de açúcar, Claro, vivo, 
Unimed paulistana, Credicitrus, 
entre outras.

rEinaLDO fOrTE

Cursou arquitetura e Urbanismo 
pela Ulbra/rs.

antes de tornar-se sócio da 
sCeNo já atuava desde 1998 
nas áreas de conceptual 
branding, arquitetura, retail 
e visual merchandising, onde 
criou e coordenou projetos 
para empresas como Claro, 
Citybank, ipiranga, Cpfl, 
grupo Dass, goldsztein 
Cyrela, rossi, intermarché, 
Hoff, Lojas Colombo, Walmart, 
grupo gerdau, grupo pão de 
açúcar, toyota, vivo, petrobras, 
laboratório eMs, Magazine 
luiza, Mapfre seguros, oNs, 
Yara, saccaro, santander, sony 
ericsson, Uma, vipal, telefonica, 
serasa experian, entre outras.



rUa tobias Da silva, 149 / 402

MoiNHos De veNto

porto alegre / rs / brasil

Cep 90570-020

55 51 3072.0717

CoNtato@sCeNo.CoM.br

WWW.sCeNo.CoM.br


