
Good design is Good business



DESIGN 
[do latim] designare

designar | desenhar
conceber / projetar / atribuir registrar / configurar / formar

Design. Etimologia



Design sinônimo de ...

como tal necessita 

uma profunda análise informacional,
identificação do objetivo e

realização de um bom planejamento,
para construir

soluções ajustadas ao perfil da iniciativa,
 versáteis e com rendimento universal que se estendam a      

todos os níveis e linguagens da comunicação.

 sinergia e coerência nas mensagens 
permitindo que se identifique, sempre, 

o mesmo emissor.

design          projeto





Que Faz. E+S+R. Diferenciação

ms_design Elabora SEuS ProjEtoS baSEaDo-SE Numa ProfuNDa comPrEENSão DaS NEcESSIDaDES Do clIENtE, 
No INtuIto DE alcaNçar oS rESultaDoS ProcuraDoS. 

para isto se serve de:

1. pesquisa e reflexão. DEfINIção E artIculação DoS objEtIvoS, PrEvENDo obStáculoS E IDENtIfIcaNDo                                   
oS mEIoS Para coNtorNá-loS. 

3. rEcoNhEcImENto E equilíbrio das necessidades DE toDaS aS PartES.
4. colaboração. DIáloGo. rEcoNhEcImENto DaS lImItaçõES. DEfINIção DE EStratéGIaS juNto ao clIENtE.

5. consciência regional e global.
6. agilidade. flexibilidade. vElocIDaDE E orçamentos ajustados ao PErfIl Do clIENtE.

7. ética
6. expertise. lEquE DE clIENtES atENDIDoS.

criar soluções ousadas e simples, 
que separem você de seus concorrentes. 

com  maIS DE 20 aNoS DE expêriencia - nacional e internacional - a ms_design 
PrESta serviços NaS árEaS de comunicação, design, pesquisa e criação de conteúdos, 

coNvErtENDo aS SoluçõES Em ferramentas estratégicas 
Para negócios eficazes, ajuDaNDo Sua orGaNIzação a ProSPErar No mErcaDo.

(e+s+r)
a Graça E a emoção quE vêm DE alGo EStEtIcamENtE boNIto.  

a alEGrIa E a satisfação quE rESultam DE alGo quE fuNcIoNa. 
E o DESEmPENho mErcaDolóGIco quE SE ExPrESSa Em resultados.



Como Trabalhamos. Metodologia

[ metodologia_ms_design ]
NóS acrEDItamoS Na ENErGIa crIaDa Na colaboração. 

aPortamoS a ExPErIêNcIa E o coNhEcImENto Para ajuDá-lo, 
crIaNDo, SuPErvISIoNaNDo E ImPlEmENtaNDo o ProDuto ou ação DESENvolvIDa.

vamoS crIar juNtoS oS objEtIvoS E lImItES Do ProjEto, bEm como clarIfIcar aS fuN-
çõES E atIvIDaDES. vamoS DIScutIr mEtaS E EStratéGIaS. vamoS EScolhEr juNtoS oS 

mElhorES mEIoS E oS maIS EfIcazES.

como fazê-lo
com participação, envolvimento E rigor

 Na aNálISE, No PlaNEjamENto E Na crIação E ExEcução DaS SoluçõES. 
cErtIfIcaNDo-SE Do SucESSo Do EScoPo, DoS orçamENtoS, croNoGramaS E rESultaDoS.

Começando

• pesquisa
• briefing
• planejamento
• definições

Pensando

• entrevistas
• auditoria
• mercado alvo
• definições

Reunindo

• simplificar 
  e desenvolver
• comentar
• estratégia

Criando

• análise
• esboço
• prototipo
• apresentação
• receber comentários

Continuando

• polir
• aprovação
• implementar
• produzir

Validando. Arquivando

• medir
• verificar
• quantificar
• arquivar



áreas de Atuação [EXPERTISE]



áreas de Atuação [EXPERTISE]
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um sistema de identidade corporativa se ajusta ao perfil do cliente 
e não à moda ou ao estilo do designer.

identidade corporativa. [branding]



Primeira Parte. O Conteúdo.áreas de Atuação [EXPERTISE]

as publicações institucionais são o ponto de contato entre o univer-
so da identidade corporativa e o design editorial.

publicações institucionais



Primeira Parte. O Conteúdo.áreas de Atuação [EXPERTISE]

Há uma diferença conceitual marcante entre design nos meios 
tradicionais e design aplicado na web.  a estética e sua interação  
devem ser moldadas ao dispositivo que dá acesso.

design digital. [web/interativo]



Primeira Parte. O Conteúdo.áreas de Atuação [EXPERTISE]

design promocional. [comunicação]

esta área de atuação  é a mais diversificada, podendo abrigar 
tanto o cartaz quanto o brinde. todos eles, além de constituirem-
se peças autônomas, têm de ter a capacidade de falar de outro 
produto e de seu emissor.



Primeira Parte. O Conteúdo.áreas de Atuação [EXPERTISE]

design de infraestrutura. [ambiental]

qualquer projeto ambiental sempre devera atribuir um significado, 
seja transmitindo uma mensagem, seja criando uma atmosfera.



Primeira Parte. O Conteúdo.áreas de Atuação [EXPERTISE]

design de embalagens

uma proposta de embalagem  é tão complexa quanto a definição da 
identidade corporativa. apesar da forte presença de elementos de 
marketing, Há uma característica fundamental que a torna uma 
peça de design: ela e seu conteúdo têm de ser um único produto.



Primeira Parte. O Conteúdo.áreas de Atuação [EXPERTISE]

design editorial

um produto editorial é um objeto, cujos elementos constitutivos - 
tipografia, encadernação, papel e conteúdo - só terão significado 
na consolidação do diálogo entre o autor e o leitor.



Primeira Parte. O Conteúdo.áreas de Atuação [EXPERTISE]

design de conteúdo

a criação e desenvolvimento de ações, eventos e conteúdos   
diferenciados, inspirados nas necessidades específicas do cliente e 
do mercado, têm de ter como objetivo prioritário promover a  
visibilidade e os resultados da marca emissora.



cases
Distinções e 

    resultados



Cases. Distinções e Resultados.

coolbrands. 
Superbrands, após as 
experiências positivas 
feitas na Europa e o 
reconhecimento do 
“Independent Árbitro em 
Branding”,  produzido 
no Reino Unido. O 
grupo Inglês  está 
presente em 81 países 
do mundo e opera na 
Itália, fornecendo o 
know-how para reforçar 
o  reconhecimento e 
informação das mais 
importantes marcas no 
território nacional.

ab+ [club / restorante / luxury home / arts and business]
 itália / 2008
Complexo multifuncional que combina boa comida, música, arte e hospitalidade 
num histórico prédio restaurado em Turim. Itália. As atividades de entretenimento e 
serviços ocupam todo o edifício, que, desde sua abertura em 2003, atrai visitantes de 
todo o mundo graças à sua beleza arquitetônica e sua inconfundível atmosfera.

ab+. Brand selecionada pela CoolBrands como uma 
das mais importantes marcas no território itáliano.



Cases. Distinções e Resultados.

mbr / fábrika comunicação 
brasil / 2006
Minerações Brasileiras Reunidas, empresa do segmento de mineração do Grupo 
Caemi, iniciou suas atividades na década de 40 e tem forte preocupação em com-
patibilizar sua atividade mineradora com o meio ambiente. Está atualmente entre as 
cinco maiores empresas produtoras de minério de ferro do mundo.

      premiado pela aberje / 2006. 
       Categoria Eventos Especias, nas etapas 
        regional e nacional.



Cases. Distinções e Resultados.

ab+ club
 itália / 2007_2008
Complexo multifuncional que combina boa comida, música, arte e hospitali-
dade num histórico prédio restaurado em Turim. Itália. As atividades de en-
tretenimento e serviços ocupam todo o edifício, que, desde sua abertura em 
2003, atrai visitantes de todo o mundo graças à sua beleza arquitetônica e 
sua inconfundível atmosfera.

ab+ club
Awarded for Quality / Reliability/Distinction.
Award - Fashion Bar WINNER. Torino.
Award - After Dark Lounge WINNER. 



Cases. Distinções e Resultados.

usicultura. usiminas.
brasil /2009
Empresa do setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de 
aços. O Sistema Usiminas destaca-se como o maior complexo siderúr-
gico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do mundo. A 
Usiminas é a líder do Sistema (Holding), formado por empresas que atuam 
em siderurgia e em negócios em que o aço tem importância estratégica.

Dados sobre a visitação: (...) a efeito de comparação, 
cada exposição que realizamos atrai em média de 5 
a 6 mil visitantes por mês. Esse número aumenta 
quando a exposição é interativa, podendo chegar 
a uma média de 9 mil por mês. mas a sua nos sur-
preendeu trazendo uma média de 10525 pessoas / 
mês (...). Gestores  Inst. Cult. USIMINAS.



Cases. Distinções e Resultados.

cluster srl. 
itália / 2004
Fundada em Turim (2002) com o objetivo de apresentar arte, ciência, socie-
dade, música e linguagem não como universos distintos, mas como férteis áreas 
interrelacionadas e sujeitas a rápidas transformações. A revista concentra-se 
nos usos reais e potenciais das inovações e descobertas.

best Editorial Design award. 
Crativ Club Austria. Vienna.
Design award.
reddot. 2004. 



Cases. Distinções e Resultados.

instituto oi futuro. 
brasil / 2012
Exposição Pulso Iraniano - Fotografias e vídeos de importantes artistas con-
temporâneos iranianos, como Shirin Neshat, Shadi Ghadirian, Abbas Kiarostami 
e Amirali Ghasemi, além de um conjunto de poemas traduzidos ao português.

Valor do Projeto: r$ 185.000,00
mídia Espontânea.
Mídia Impressa: mais de 100 veiculações. 
TV / Rádio: 2h 14’05”
Quantificação Mídia Espontânea (total): r$ 676.375,00
Visitação: 2580 pessoas mês.



Partners Internacionais

[Partners Internacionais]

Italy - The Cluster Project was founded in 2002 
in response to the growing need for a more 
open, multidisciplinary approach to foster inno-
vation and creativity in city making processes.

Cluster is a non-profit organization, the mission 
of which is to develop innovation and share 
knowledge through research, progressive 
design and communications to improve the 
overall quality of urban life.

Its main social objects are editorial work, 
research and project design, and in addition 
to this Cluster has recently established itself in 
the field of study through the participation with 
a further education institute for applied art and 
design: IAAD (www.iaad.it).

Since its foundation Cluster has actively 
participated – as an independent organization 
– in the revitalization and regeneration of Turin 
in its transition from a post-industrial city to a 
vibrant cultural hub in the northeast region of 
Italy.

Switzerland -RIEA.ch is an institution with 
the purpose of advancing experimentation 
and research in the field of architecture, in 
response to changing political, economic, 
technological and cultural conditions in the 
contemporary world.

Promotion and training of experimental 
design, support and implementation of 
experimental projects in architecture, urban 
design and other related areas of science 
and culture.

Organization and conduct of lectures, work-
shops, symposia, competitions, consulta-
tions, project management, etc.

Publications in areas related to the associa-
tion’s purpose. 

copenhagen / barcelona - Living Labs 
Global is a non-profit association based in 
Copenhagen (Denmark) with the objective to 
promote innovation in services and mobility in 
cities.

Mobility is a paradigm shift in which the user, 
as a citizen, professional or visitor, is expect-
ing public and private services to be tailored 
to his needs, delivered on demand, anywhere.

At the same time, the global market for in-
novative services in cities is obscured by a 
lack of knowledge about other experiences, 
technologies and business ideas. The great 
promise of new technologies fails to materi-
alise, as we re-invent the same solutions over 
and over in each city, repeating the same 
costly mistakes.



Projeto:  cluster. 
Seminarios, magazine, Web. 2010-2011. It./br.

Cluster é um projeto coletivo, que se cristaliza: 
numa revista, num webSite e na criação e produção 
de eventos públicos e culturais - seminários, con-
ferências, etc. . Ele se distingue pelo enfoque não 
convencional sobre cidade, design e inovação .....
more [+]

Projeto:  babele ii. opera comune.
Esposizione. azione collettiva. 2002. Itália.
Il progetto Babele II “Opera Comune” consiste in un 
piano operativo per la creazione di un opera comune 
realizzata per artisti visivi di diverse provenienze, .....
more [+]

Projeto:  t.a.l. 
Instalação audiovisual Interativa. 2005-2011. 
Itália/brasil.

T.A.L. É uma instalação AUDIOVISUAL interativa. 
Imersiva. O multilinguismo no processamento da 

linguagem natural. Entre a Interlíngua e o com-
putador. 
more [+]

Projeto:  open_buzios. 
Evento. 2006. brasil.

O projeto tem como objetivo o aumento do fluxo 
de turistas para a cidade. Criar um evento de 

projeção internacional para inserção no 
calendário promocional .....
more [+]

Projeto:  bravi! la città siamo noi. 
Estratégia coletiva urbana. torino. Itália. 2010.

Bravi! La città siamo noi!. “Estratégia para a par-
ticipação cidadã”. Projeto criado com o intuito 
de forjar a cultura cívica, entusiasmando, envol-
vendo e mobilizando a cidadania através da in-
trodução de uma “ação” no âmbito urbano .....
more [+]

Projeto:  box de books.
Instalação audiovisual Interativa. 2009. brasil.
Box de BOOKS. É uma instalação interativa, imer-
siva, onde a imagem retroprojetada é uma parede, 

construída com “as lombadas” dos títulos mais 
importantes da literatura universal .....
more [+]

Projeto:  aplicativo qspp [qualidade dos 
serviços públicos e privados].
Software aplicativo (aPlIcatIvo). 2011. brasil.
O Aplicativo QSPP será criado com o intuito de 
auxiliar, “dar voz”, informar e promover o respeito 
aos direitos dos consumidores. Servirá para moni-
torar a “qualidade” dos serviços públicos e priva-

dos e mostrá-
los .....
more [+]

Projeto:  germolio_nespresso. ecolab. 
participativo..
Evento. 2011. brasil. 2011. brasil.
Projeto criado e desenvolvido exclusivamente para 
e sobre as “cápsulas” Nespresso. Branding .....
more [+]

mario suarez | lab
Espaço destinado a publicação de 
projetos, iniciativas e ideias criados por 
encomendas especificas – Design de 
Conteúdo - ou de interesse pessoal. 
Todos eles, por uma causa o por outra, 
ainda não foram concretizados. Será 
com imenso prazer e entusiasmo, que 
me ponho a à disposição para esclare-
cimentos que possam alavancar e 
fazê-los amadurecer ou, no melhor dos 
casos, concretizar-se. ms/2012

[+] www.mariosuarez.net/lab.php



“ (...) as repetidas tentativas de encaminhar o design para que seja considerado um fenômeno artístico derivam 
da incompreensão do que a arte é e pode ser e do que o design é e não pode ser. Por razões de claridade 
intelectual, estes dois campos de ação e experiência humana devem manter-se separados.” Gui Bonsiepe

www.mariosuarez.net


