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DESIGN
designare

[do latim]

designar | desenhar
conceber / projetar / atribuir

registrar / configurar /formar
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ENTEND0 O DESIGN
COMO SINÔNIMO
DE PROJETO E QUE,
COMO TAL, NECESSITA DE UMA PROFUNDA ANÁLISE INFORMACIONAL.
IDENTIFICAR O OBJETIVO DO PROJETO É
ESSENCIAL PARA UM
BOM PLANEJAMENTO,
DE MODO QUE, NO MOMENTO DA EXECUÇÃO,
AS DECISÕES SEJAM
CORRETAS, CONSTRUINDO, ASSIM ,

SOLUÇÕES AJUSTADAS
AO PERFIL DA INICIATIVA, EMPRESA OU INSTITUIÇÃO.
VERSATILIDADE COM
RENDIMENTO UNIVERSAL QUE SE ESTENDA A
TODOS OS NÍVEIS E LINGUAGENS DA COMUNICAÇÃO, DA MARCA, DO
EVENTO AO PEQUENO
FOLDER, DO
INSTITUCIONAL AO PROMOCIONAL.
SINERGIA E COERÊNCIA
NAS MENSAGENS, PERMITINDO QUE SE IDENTIFIQUE, SEMPRE, O MESMO EMISSOR.
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Págs._
001/004
Identidade
Corporativa
[Branding].
Um sistema de identidade corporativa se ajusta ao perfil do cliente e não à moda ou ao estilo do designer. A identidade corporativa deve verificar um rendimento universal, estender-se a todos os níveis
da comunicação (desde a marca até o folder mais efêmero) e a todas as suas linguagens e estilos
diferenciados (institucional, promocional, interno, etc).
Os sistemas versáteis são sinérgicos (cada mensagem lembra coerentemente seus predecessores e
em todos se percebe um mesmo emissor).
Cinco requisitos básicos e simultâneos regem hoje a construção da imagem de uma empresa:(*)
1:: ajuste ao perfil do cliente
2:: diferenciação
3:: versatilidade
4:: uso a longo prazo.
5:: excelência na qualidade da formalização (gráfica, web, video, experimental, sonora, etc)
Ser designer atualmente não se resume ao exercício de uma atividade técnica, não se restringe a ter
competência em uma linguagem visual predeterminada e aceita, mas sim, e sobretudo, em ser capaz
de imaginar soluções de forma lógica e criativa, motivadas não por modismos, mas por critérios.(*1)
(*) Fonte: Estudio Fontana. Arg.
(*1) Fonte: ADG - Brasil. O valor do Design

# 003

# 002

Hotel CARLINA
Turim. Itália

DORAPAL SpA.
Turim. Itália

DORAPAL SpA.
Turim. Itália

Casa del PINGONE
Turim. Itália

IRAC
Turim. Itália

Volta Rossa
Turim. Itália

Fabbrica Tappeti
Turim. Itália

Stefano Videtta. Fotografia
Turim. Itália

Espaço Cultural del Rey
São João Del Rei. MG. Brasil

AB+
Turim. Itália

Agro-Veterinária Carneiro Ltda.
Ponte Nova. MG. Brasil

OFF_Paraty emFoco
Paraty. RJ. Brasil

Olho Brasil. Fotografia
Belo Horizonte. MG. Brasil

Vecchio Sogno
Belo Horizonte. MG. Brasil

Negócios. Um Mundo...
Belo Horizonte. MG. Brasil

BSB.
Zúrich. Suiza

IN The Bag. AB+
Turim. Itália

BHTRANS. (estudos Restyling)
Belo Horizonte. MG. Brasil

EventsMedia
Milão. Itália

IRAC
Turim. Itália

AB+
Turim. Itália

IRGOSID
Belo Horizonte. MG. Brasil

AB+
Turim. Itália

Carlina Inmobiliare
Turim. Itália

Págs._
005/010

Publicações
Institucionais.

# 004

Il Cerchio del tempo. SEA
Milão. Itália

InfoREUMA. B48
Milão. Itália

ToShare Festival
Turim. Itália

Hand Rolling Tobacco
Zúrich. Suiza

Nuova Merchant. L&P
Milão. Itália

Palazzo Guasco
Alessandria. Itália

Positiva Goiás. Eventos
Goiás. Brasil

I° Simposio de D.e H.de C.
Belo Horizonte. MG. Brasil

Detran
Belo Horizonte. MG. Brasil

Visão Criativa Comunicação
Belo Horizonte. MG. Itália

Inmobiliare GALILEO S.r.l.
Turim. Itália

Alchimie
Turim. Itália

As publicações institucionais são o ponto de contato entre o universo da identidade corporativa e o design editorial. As empresas precisam se apresentar e relatar suas atividades através de perfis institucionais e relatórios anuais, ou precisam descrever seus produtos e serviços por meio de catálogos. Todas
essas publicações ficam no limite entre a identidade das instituições que as editam e uma identidade
própria, particular. Por um lado, elas constituem elementos importantes dentro do sistema de construção da imagem da instituição e, como tal, devem seguir as normas desse sistema. Por outro, em virtude da particularidade dos assuntos abordados, requerem uma identidade própria. Daí a necessidade
de se distinguirem daquelas normas. Resultado: a tarefa mais complicada costuma ser a de equilibrar
as doses de padronização e de novidade na linguagem gráfica da publicação institucional. (*)
(*) Fonte: ADG - Brasil. O valor do Design

# 007

# 006

Cliente: AEDES S.p.A. ITÁLIA
Fundada em Gênova em 1905, é uma empresa de capital
aberto desde 1924. Aedes é uma das principais empresas italianas que operam no setor imobiliário e tem como
objetivo principal a revitalização de negócios através do
desenvolvimento de duas áreas principais de atividade :
serviços imobiliários e de investimento.
www.aedes-immobiliare.com

Produto:
Rilazioni e Bilancio
Categorias:
Publicações Instituionais \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Publicações
Institucionais

Publicações
Institucionais

Produto:
Value Report
Categorias:
Publicações Institucionais \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Cliente: ZAMBON Group. ITÁLIA
Uma das companhias farmacêuticas mais prestigiosas do
mundo, presente em 16 países, Itália, Suíça, Brasil, China
entre outros, com plantas industriais próprias. Nascida
em 1906, seus produtos são comercializados em mais de
60 nações.
www.zamboncompany.com/

# 009

# 008

Cliente: DMT - Digital Multimedia
Technologies. ITÁLIA
DMT é líder na Itália na gestão de infraestrutura para TV,
Rádio e telecomunicações. DMT oferece infraestrutura
para as comunicações e produtos e serviços integrados
aos operadores de redes televisivas e de “wireless”.
As atividades principais do grupo se articulam em duas
áreas: - Technology: transmissão digital e analógica. Towers: transmissões “Broadcasting” e “Wireless”.
www.dmtonline.com

Produto:
Company Profile.
Catálogo de Produtos.

Publicações
Institucionais

Publicações
Institucionais

Produto:
Value Report
Categorias:

Categorias:
Publicações Instituionais \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Publicações Institucionais \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Cliente: ZAMBON Group. ITÁLIA
Uma das companhias farmacêuticas mais prestigiosas do
mundo, presente em 16 países, Itália, Suíça, Brasil, China
entre outros, com plantas industriais próprias. Nascida
em 1906, seus produtos são comercializados em mais de
60 nações.
www.zamboncompany.com/

Págs._
011/018
Design
Promocional. Comunicação.

# 010

Dentro da atuação do designer, a de material promocional é a mais diversificada, podendo abrigar
tanto o cartaz de um filme quanto o brinde de fim de ano de uma empresa. A solução, o produto resultado do trabalho do designer, além de constituir-se uma peça autônoma, tem a capacidade de
falar de outro produto, um cartaz de cinema, por exemplo, ou associar e comunicar um atributo a uma
determinada empresa. Pode, também, ser abrigo de outros produtos, como ocorre com os displays de
Ponto de Venda - PDV. (*)
(*) Fonte: ADG - Brasil. O valor do Design

Cliente: Cluster. S.r.L. ITÁLIA
Os temas centrais de Cluster são a cidade, o design e
a inovação. Desde sua origem o projeto Cluster criou
e participou de eventos culturais, produziu trabalhos
editoriais, realizou pesquisas e desenvolveu projetos,
com o objetivo de compartilhar o conhecimento para dar
espaço a novas ideias que foquem uma cidade melhor e
sustentável. Cluster é uma organização independente.
www.cluster.eu

Produto:
Company Profile.
Categorias:
Publicações Instituionais \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Publicações
Institucionais

# 013

# 012

Cliente: Ventiquattrore.TV. ITÁLIA
É o canal econômico-financeiro digital do “Sole24ORE”.
O meio televisivo se junta às outras mídias presentes no
grupo: Jornal: Sole24ORE - cotidiano econômico mais lido
da Europa. News&talk: Radio24.
www.ilsole24ore.com

Produto:
Catálogo Apresentação.
Lançamento
Ventiquattrore.TV.
Categorias:
Design Promocional \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Design Promocional
Comunicação

Design Promocional
Comunicação

Produto:
Press Kit
Categorias:
Design Promocional \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Cliente: Agrofarma. ITÁLIA
É uma das 19 Associações de “Federchimica” (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica) e representa as
empresas de distribuição dos agrofármacos (também
denominados “fitofármacos”, produtos químicos para defender os cultivos dos parasitas animais e vegetais).
http://agrofarma.federchimica.it

# 015

# 014

Cliente: Livolsi & Partners.
Merchant Bank. ITÁLIA
É um banco de negócios de nova concepção.
Nascido para assistir privados e públicos, levando-os a
alcançar objetivos de crescimento, através de soluções
integradas e personalizadas, foi criado em 1998 por Ubaldo
Livolsi junto com um grupo de “managers” com experiência
financeira e industrial. Livolsi & Partners é independente
de qualquer grupo industrial e financeiro.
www.livolsi.com

Produto:
Company Profile.
Categorias:
Design Promocional \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Design Promocional
Comunicação

Design Promocional
Comunicação

Produto:
Material Promocional.

Cliente: ZAMBON Group.
Division FINE CHEMICALS. ITÁLIA
Cliente: ZAMBON Group. ITÁLIA

Categorias:

Uma das companhias farmacêuticas mais prestigiosas do
mundo, presente em 16 países, Itália, Suíça, Brasil, China
entre outros, com plantas industriais próprias. Nascida
em 1906, seus produtos são comercializados em mais de
60 nações.
www.zamboncompany.com

Design Promocional \ Creative
Direction \ Graphic Design.

# 017

# 016

Cliente: IMDC. Instituto Mundial de
Desenvolvimento e da Cidadania. BRASIL
Fundado em 1979, é uma entidade privada, não lucrativa,
com plena autonomia gerencial, que busca cooperar com os
governos federal, estadual e municipal e empresas privadas,
no intuito de estabelecer políticas adequadas ao desenvolvimento nas diferentes áreas do conhecimento. Visão: Apoiar
e desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade
de vida do ser humano, pela educação, nas diversas áreas
do conhecimento, dentro e fora das organizações.
www.imdc.com.br

Produto:
Conceito . Programação
visual Evento.
Categorias:
Design Promocional \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Design Promocional
Comunicação

Págs._
019/030
# 018

AB+ Club.
• Awarded for Quality/
Reliability/Distinction.
2007/2008. Italy.
• Award - Fashion Bar
WINNER. Torino.
• Award - After Dark
Lounge WINNER. IT.

Design
Editorial.
Um produto editorial, seja um livro, revista ou jornal, é um objeto, produto de uma fabricação cujos
muitos elementos constitutivos - tipografia, encadernação, papel e conteúdo - só terão significado
na consolidação do diálogo entre o autor e o leitor. A ideia de que o design é um articulador entre o
conteúdo proposto pelo autor e as interpretações possíveis que podem fazer um leitor é uma variável
“poderosa”, que se aplica a todos os gêneros que têm a ver com a edição.

Cliente: AB+. Italia
Complexo multifuncional que combina boa comida,
música, arte e hospitalidade num histórico prédio restaurado (nobre residência, vizinho do Parque Arqueológico
Romano e do Centro Histórico de Turim). 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, sua proposta
cultural e sua inconfundível atmosfera.
www.abpiu.it

Produto:
Advertising - HANDBAG.
Comunicação.
Categorias:
Design Promocional \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Design Promocional
Comunicação

É fundamental a preocupação em tratar as publicações como objetos integrais, incorporando, como
um todo, a linguagem visual da capa e do miolo, a escolha do papel, o acabamento e a qualidade de
impressão. Uma vez definido o “projeto”, com todos seus elementos estabelecidos, os jornalistas,
escritores, fotógrafos e ilustradores são a matéria-prima. O diretor de arte passa a ser o cliente,
adequando o conteúdo à forma.
.

# 021

# 020

Cliente: Media Mundi Brasil Ltda. RJ. BRASIL
Estabelecida em 1996, a Media Mundi cria, promove e
distribui conteúdos: Programas e Canais de Televisão,
Eventos Culturais e Livros. Produz materiais diversos e
únicos, elaborados para maximizar a visibilidade, o lucro
e a imagem dos clientes.
www.mediamundi.com.br

Produto:
Clássicos do
AR e da TERRA
de Joaquim Lopes Filho

Design
Editorial

Design
Editorial

Produto:
Coleções:
IAB. Fluência de Leitura
IAB de Matemática
IABde Ciências

Categorias:
Design Editorial \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Categorias:
Design Editorial \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Cliente: Instituto Alfa e Beto - IAB. DF. BRASIL
O Instituto Alfa e Beto - IAB é uma organização não
governamental. Missão: Disseminar e promover políticas
e práticas de educação baseadas em evidência. Promover
a efetiva alfabetização das crianças. Consistente com sua
missão, o IAB propõe políticas e práticas de alfabetização
baseadas em evidências.
www.alfaebeto.org.br

# 023

# 022

Cliente: ATHENA EDIZIONI (LU). ITÁLIA
Foi fundada no início de 2006 por Mariella Poli, após 16
anos de experiência como proprietária e gestora de uma
das galerias mais antigas de Pietrasanta, (LU) Toscana.
A editora produz livros, revistas e outras publicações de
arte. A Poliàs Arte, outra empresa do grupo, organiza
exposições e eventos, tanto em seu próprio espaço como
em espaços públicos, e também gerencia, compra e
vende obras de arte moderna e contemporânea.
www.athenaedizioni.it

Produto:
OVER_Magazine.
Categorias:
Design Editorial \ Creative
Direction \ Ilustrações\ Graphic
Design.

Design
Editorial

Design
Editorial

Produto:
IL CERCHIO DEL TEMPO.
La vita al Bosco dei Faggi.
Em memoria das 118 vítimas
do acidente aéreo de
Linate_8/10/2001.

Categorias:
Design Editorial \ Creative
Direction \CRISES (Gestão) \
Graphic Design.

Cliente: SEA - Aeroporti. ITÁLIA
Sociedade que gerencia os aeroportos das escalas Linate
e Malpensa. É responsável pelos serviços centralizados
dos aeroportos tais como: coordenação das escalas,
sistemas informativos e de informação ao público, com
base nos dados fornecidos por companhias aéreas,
vigilância e serviços comerciais através de concessões a
terceiros.
www.sea-aeroportimilano.it

Best Editorial Design Award
to CLUSTER from Crativ Club
Austria. Vienna March 2004
Design award - reddot. Winner 2004

# 025

# 024

Cliente: Cluster. S.r.L. ITÁLIA
Fundada em Turim (2002) com o objetivo de apresentar
arte, ciência, sociedade, 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.
www.cluster.eu

Produto:
Cluster_Magazine
#01, #02, #03, #04
Categorias:
Design Editorial \ Art Director \
Conteúdo \ Coordinação das
colaborações sudamericanas. \
Photo Editing \ Art Cover \ Graphic
Design.

Design
Editorial

Design
Editorial

Produto:
Logomarca. Projeto Grafico.
Ilustrações.
Categorias:
Design Editorial \ Creative Direction \ Design de Conteúdo \ Ilustrações \ Graphic Design.

Cliente: Alchimie.
Trimestrale di Cultura-Narrativa. ITALIA
Trimestrale di Cultura-Narrativa. ITALIA. Revista
trimestral de jornalismo cultural, do Piemonte e norte da
Itália, distribuída nas principais livrarias e bibliotecas,
cujo conteúdo se refere aos temas: crítica literária,
filosofia, escrita criativa, artes visuais.
www.alchimieonline.it

Restyling, Reposicionamento.
Único meio impresso a ser distribuído no CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA (UIA - 2008.
Torino. It.)

# 026

Depois de 6 números publicados e da decisão de abrir o conceito que guiava a linha editorial de “innovation”
para “città, design, innovation”, fez-se presente a necessidade do “restyling” da Cluster Magazine.
Foram observados os pontos de força e os aspectos críticos do design original. Decidiu-se conservar
determinados elementos que preservavam a identidade do conteúdo e reforçar aqueles recursos que
mostravam ou relatavam o estilo de Cluster, construído nos 6 números anteriores.
Respeitando o conceito do projeto editorial, os colaboradores (a importante rede já construída) e o
target (público que possui o hábito da leitura), detectou-se a necessidade de tirar-lhe “densidade” –
dar mais “respiro” - entre as partes que faziam o conteúdo, sem deixar de mostrar uma composição
“apertada” e consistente intelectualmente. Decidiu-se continuar com as tipografias clássicas,
retornando, assim, às fontes originais (Volta / Goudy Old Style ).
Fez-se necessário, ainda, evidenciar e delimitar melhor as novas seções, que se reformularam
de acordo ao novo “concept”.
Alguns recursos gráficos:
• Nos títulos minimizou-se o peso (Bold para Medium). Com a tipografia se “joga
aleatoriamente” em cada um deles, com maiúsculas e minúsculas, dinamizando e
reforçando a individualidade do artigo.
• No “photo editing”, as imagens continuam tendo como objetivo auxiliar o processo
do conhecimento descrito no artigo, estimulando uma nova leitura do próprio
conteúdo, de forma silenciosa, sem grandes pretensões visuais (evitam-se
onerosas produções fotográficas).
• Nos subtítulos, nos Links com o Website.... Cluster continua no meio, como seu
próprio “concept”, entre um livro e uma revista de informação, sem esquecer-se
de ser um belo objeto.

Criação e desenvolvimento de ações, projetos, eventos, conteúdos diferenciados e exposições
exclusivas, inspiradas nas necessidades específicas do cliente e do mercado, com o objetivo
prioritário de promover visibilidade e resultados para a marca do patrocinador.

Cliente: Cluster. S.r.L. ITÁLIA

Produto:

Fundada em Turim (2002) com o objetivo de apresentar
Cluster_Magazine #07.
arte, ciência, sociedade, música e linguagem não Restyling, Reposicionamento.
como universos distintos, mas como férteis áreas
Categorias:
interrelacionadas e sujeitas a rápidas transformações.
Design Editorial \ Design de ConA revista concentra-se nos usos reais e potenciais das
teúdo \ Design Digital \
inovações e descobertas.
Creative Direction \
www.cluster.eu
Graphic Design.

Design
Editorial

# 029

# 028

Cliente: Cluster_Project. BRASIL

Projeto coletivo, que se cristaliza: numa revista [cluster_
Magazine], num webSite [cluster_Web] e na criação e
produção de eventos públicos e culturais - seminários,
conferências, etc. - [cluster_Program]. Ele se distingue
pelo enfoque não convencional sobre cidade, design e
inovação. Apresenta temas críticos e essenciais, tratados
por pessoas dotadas de verdadeira inquietação intelectual.
www.mariosuarez.net/cluster

Produto:
Idealização, Gestão,
Produção, Direção da Versão
Brasileira.
Categorias:

Design de Conteúdo \ Gestão |
Produção \ Creative Direction \
Graphic Design.

Design de
Conteúdo

Design de
Conteúdo [Interativo]

Produto:
SeisNotas +1.
Light Design. Video Mapping.
Projeção Interativa.
Categorias:

Design de Conteúdo \ Creative
Direction \ Ideia \ Conceito \
Roteirização \ Graphic Design.

Cliente: Festival Luz na Cidade. ELETROBRAS.
Rios de Janeiro. RJ. BRASIL

A fachada do Edificio ELETROBRAS no Rio refletirá um
diálogo entre as “Seis propostas” de Italo Calvino e uma
figura popular carioca, o Profeta Gentileza. A interacão do
público com as projeções dinamizam o contato. Durante
6 noites se projetou o “SeisNotas +1” no final do dia,
valendo-se da arquitetura do edificio e da interação dos
observadores. Criuo-se uma video-projeção ao infinito,
sem princípio nem fim.
www.luznacidade.com

# 031

# 030

Sobre o conteúdo.
[Eixo Curatorial]

• Uma visão particularmente sulamericana.
• A visão do Brasil como projeção
inversa a uma proposta central.
• Observação das novas tecnologias,
associadas ao processo de
globalização do planeta, sua
penetração em todos os espaços e
a interferência na vida de todos os
povos, até mesmo na daqueles mais
isolados.
• Análise das influências históricas
continentais.
• Pioneirismo.

Cliente: INFORUSO / Usicultura. BH. BRASIL
Exposição INTERACTORS_v1 - Instalações interativas.
Mostra de artes visuais com ênfase em Arte-Tecnologia.
www.inforuso.com.br

Produto:
Coordenação Gral.
Ideia. Curadoria e Produção
Categorias:
Design de Conteúdo \ Gestão \
Produção \ Creative Direction \
Graphic Design.

Design de
Conteúdo

Design de
Conteúdo

Produto:
Criação e Cura, País extraeuropeu hóspede: - BRASIL
Categorias:
Design de Conteúdo \ Creative
Direction \ Gestão \
Graphic Design.

Cliente: TO SHARE, Festival Internazionale di
Arte e Cultura Digitale. ITÁLIA
Para edição 2005, foi escolhido o BRASIL, por representar
um dos países que tem abraçado/incorporado a revolução
digital. “Incclusion”. Não por acaso, no Brasil, nos últimos
anos, vêm sendo desenvolvidos com sucesso projetos
institucionais que buscam a difusão das redes em todas
as suas facetas artísticas, culturais, políticas, sociais.
www.toshare.it

Págs._
035/040

Design
Digital

# 032

[web/interativo].
De forma geral, embora usualmente possa parecer que a primeira impressão que se tem de um site
é o visual, o visitante, na verdade busca o conteúdo. Por esse motivo, o primeiro passo estratégico é
definir bem todas as informações que o site terá, definir claramente sua arquitetura de informação e,
por último, seu design visual.
Há uma diferença conceitual marcante entre design nos meios tradicionais e design aplicado na web.
Na web, a estética deve ser moldada ao dispositivo que dá acesso.

Cliente: AB+. Italia
Complexo multifuncional que combina boa comida,
música, arte e hospitalidade num histórico prédio restaurado (nobre residência, vizinho do Parque Arqueológico
Romano e do Centro Histórico de Turim). 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, sua proposta
cultural e sua inconfundível atmosfera.
www.abpiu.it

Produto:
AB+ Club / Art & Business.
Programação. Pesquisa e
Produção.
Categorias:
Design de Conteúdo \ Gestão \
Produção \ Creative Direction \
Graphic Design..

Design de
Conteúdo

Projetos de Websites, aplicativos e Instalações Interativas implicam uma forte tendência à
multidisciplinaridade, uma vez que, para construí-los, necessita-se subsídios de diversas áreas
técnicas, como arquitetura da informação, programação, acessibilidade entre outros. Deve ser
preocupação fundamental agregar conceitos de usabilidade no planejamento da interface,
garantindo que o usuário final atinja seus objetivos de forma agradável e intuitiva.
.

# 035

# 034

Cliente: USIMINAS. BRASIL
Empresa do setor siderúrgico, líder na produção e
comercialização de aços. O Sistema Usiminas destacase como o maior complexo siderúrgico 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.
www.institutoculturalusiminas.com

Produto:
Instalação Interativa.
Imersiva. Conceito \ Projeto \
Desenvolvimento
Categorias:
Design de Conteúdo \ Creative
Direction \ Design Interativo \
Graphic Design.

Design Digital
[Web / Interativo]

Design Digital
[Web / Interativo]

Produto:
WebSite. Conceito \ Projeto
Categorias:
Design de Conteúdo \ Web Design \ Design Interativo \ Graphic
Design.

Cliente: Dorapal Partecipazioni SpA. ITÁLIA
Fundada em 1974 como empresa imobiliária e construtora
para a restauração de alguns edifícios no centro histórico
de Turim. Nos anos seguintes, Dorapal Spa abre seu
foco e agrega os serviços de desenvolvimento e gestão
através da participação em outras empresas com missões
diferentes, mas que compartilham objetivos e estratégias
de renovação urbana e regeneração.
www.dorapal.it

# 037

# 036

AB+. 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.

Cliente: IRAC. ISTITUTO RICERCHE
APPLICAZIONE DI COSMESI. ITÁLIA
É a continuação da oficina de NICOLAO PROFUMIERE
REALE (1800), Torino, empresa que produz e comercializa
cosméticos, respeitando as receitas originais e
apresentando novas fórmulas exclusivas. Possui uma
produção limitada para clientes que procuram um buquê
muito pessoal e inconfundível.
www.nicolaocosmetics.com

Produto:
WebSite. Conceito \ Projeto \
Desenvolvimento
Categorias:
Design de Conteúdo \ Creative
Direction \ Design Interativo \
Graphic Design.

Design Digital
[Web / Interativo]

Design Digital
[Web / Interativo]

Produto:
WebSite. Conceito \ Projeto \
Desenvolvimento
Categorias:
Design de Conteúdo \ Web Design \ Design Interativo \ Graphic
Design.

Cliente: AB+. Ristorante | Club | Luxury Home |
Art&Business. ITÁLIA
Complexo multifuncional que combina boa comida,
música, arte e hospitalidade num histórico prédio restaurado (nobre residência, vizinho do Parque Arqueológico
Romano e do Centro Histórico de Turim). 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, sua proposta
cultural e sua inconfundível atmosfera.
www.abpiu.it

Gabi Carrera
Babel no Papel
Casa do Fogo.
Rua Comendador José Luiz, 390

Claudia Ferreira
e Marta Viana

André Hauck

A Cena do Rio
RamDam Café.
Rua do Comércio, 308

Paisagens Fluidas
Café Pingado.
Rua Dr. Samuel Costa, 11

Blank Mädchen

Fabrício Cavalcanti

Blank Goes Black
Cachaçaria Cana Caiana.
Rua do Comércio, 100

Simultâneo
Camoka Arte Café.
Rua da Lapa esquina com
rua Dona Geralda

Paula Huven
Entre a Cama e a Janela
O Café.
Largo da Matriz, atrás da
quadra de esportes

Grupo O Estendal

Por um Fio | Instalação
móvel no Centro Histórico.
Busque pelas ruas este
varal fotográﬁco que irá
surpreendê-los a cada dia!

Thales Leite
O Presente em Contornos
Difusos.
Bodega do Poeta.
Rua da Lapa, 11

Rio Perequeê-A
çu

ora dos
a Senh
Av. Noss
Av

dios
Remé

A dinâmica programação paralela do OFF deste
ano, concebido e realizado pela pesquisadora
e curadora anglo-italiana Claudia Buzzetti,
tem como palavras-chave inovação e fusão de
linguagens. Exposições, projeções, performances
e instalações na rua inserir-se-ão no contexto do
Festival para chamar atenção sobre novos nomes
da arte fotográﬁca.

www.off-paratyemfoco.com

# 038

Págs._
041/046

Design
de Embalagens.
Uma proposta de embalagem pode ser entendida como um projeto que identifica um produto - o que
é tão complexo quanto a tarefa de definir a identidade de uma empresa. O empresário contemporâneo acordou para a sua importância ao se ver lado a lado com a concorrência nas prateleiras. Nesta
área, os números comandam. Tempos atrás, quando poucos trabalhos da área do design davam importância às pesquisas de opinião, elas já eram prática corrente no campo das embalagens, em que
o design é obrigado a interagir com dados, amostragens e avaliações obtidas em pesquisas. Apesar
da forte presença de elementos de marketing em uma embalagem, há uma característica fundamental que a torna inapelavelmente uma peça de design: ela é parte intrínseca do produto. (*).

Cliente: OFF-Paraty em Foco. BRASIL
OFF_Paraty em Foco, festival “paralelo” ao famoso
festival de fotografia, Paraty em Foco, realizado
anualmente na cidade brasileira de Paraty.
www.off-paratyemfoco.com

Produto:
WebSite. Conceito \ Projeto \
Desenvolvimento
Categorias:
Web Design \ Design Interativo \
Graphic Design.

Design Digital
[Web / Interativo]

(*) Fonte: ADG - Brasil. O valor do Design

# 041

# 040

Premiado pela
ABERJE / 2006

Categoria Eventos
Especias, nas etapas
regional e nacional.

Cliente: MBR - FabrikaComunicação.
MG. BRASIL
Minerações Brasileiras Reunidas, empresa do segmento
de mineração do Grupo Caemi, iniciou suas atividades na
década de 40 e tem forte preocupação em compatibilizar
sua atividade mineradora com o meio ambiente. Está
atualmente entre as cinco maiores empresas produtoras
de minério de ferro do mundo.
http://fabrikacom.com.br

Produto:
Conceito \ Projeto \
Desenvolvimento
Categorias:
Design de Embalagens \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Design de
Embalagens
[Promocional]

Design de
Embalagens

Produto:
Capas CDs.
Categorias:
Design de Embalagens \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Cliente: AB+/CLUSTER LABEL. ITÁLIA
Complexo multifuncional que combina boa comida,
música, arte e hospitalidade num histórico prédio restaurado (nobre residência, vizinho do Parque Arqueológico
Romano e do Centro Histórico de Turim). 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, sua proposta
cultural e sua inconfundível atmosfera.
www.abpiu.it

# 043

# 042

Cliente: IRAC. ISTITUTO RICERCHE
APPLICAZIONE DI COSMESI. ITÁLIA
É a continuação da oficina de NICOLAO PROFUMIERE
REALE (1800), Torino, empresa que produz e comercializa
cosméticos, respeitando as receitas originais e
apresentando novas fórmulas exclusivas. Possui uma
produção limitada para clientes que procuram um buquê
muito pessoal e inconfundível.
www.nicolaocosmetics.com

Produto:
Embalagens, etiquetas.
Categorias:
Design de Embalagens \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Design de
Embalagens

Design de
Embalagens

Produto:
Embalagens, etiquetas.
Categorias:
Design de Embalagens \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Cliente: NICOLAO PROFUMIERE REALE.
IRAC. ITÁLIA
Nicolao Profumiere Reale nasce como homenagem ao
fundador Nicolao Perrone, convertendo-se no produto
mais importante de todos os produzidos pela IRAC,
ISTITUTO RICERCHE APPLICAZIONE DI COSMESI. A
empresa produz e comercializa cosméticos, respeitando
as receitas originais e apresentando novas fórmulas
exclusivas. Possui uma produção limitada para clientes
que procuram um buquê muito pessoal e inconfundível.
www.nicolaocosmetics.com

Págs._
047/051

Design de
Infraestrutura.

# 044

Ambiental.
Cliente: Emanuele Cissi. ITÁLIA
Emanuele Cisi é um dos músicos mais apreciados do novo
cenário europeu. Já gravou vários CDs com seu nome e
dezenas como “co-leader” ou “sideman” (selos italianos
e estrangeiros - BLUE NOTE, UNIVERSAL, ecc). Tocou em
concertos e gravações na Europa, EUA, China, Oceania,
colaborando com importantes músicos do cenário mundial
(Clark Terry, Jimmy Cobb, Billy Cobham, Nat Adderley,
Aldo Romano, Daniel Humair, Sting e muitos outros.).
www.emanuelecisi.com

Produto:
CD.
How Deep Is the Ocean.
Categorias:
Design de Embalagens \ Creative
Direction \ Graphic Design.

Design de
Embalagens

Há dois tipos de projetos de design ambiental, o de sinalização e o de ambientação. Projetos
de sinalização costumam ser implantados em edifícios complexos. Sua principal tarefa é
otimizar - por vezes, até viabilizar - o funcionamento desses edifícios.
Qualquer projeto de sinalização sempre atribui um significado ao ambiente, seja
transmitindo uma mensagem de eficiência e confiabilidade, seja criando uma atmosfera de
sofisticação e requinte. Já os projetos de ambientação poderiam ser chamados de design
total: são recintos inteiramente concebidos pelo designer. Nesses casos, o projeto abrange
desde a conformação do espaço e o tratamento das superfícies até as mensagens gráficas
que estarão presentes no ambiente. (*).

(*) Fonte: ADG - Brasil. O valor do Design

# 047

# 046

Cliente: AB+. Ristorante | Club | Luxury Home |
Art&Business. ITÁLIA
Complexo multifuncional que combina boa comida,
música, arte e hospitalidade num histórico prédio restaurado (nobre residência, vizinho do Parque Arqueológico
Romano e do Centro Histórico de Turim). 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, sua proposta
cultural e sua inconfundível atmosfera.
www.abpiu.it

Produto:
Ambientação.

Design de Infraestrutura. Ambiental

Design de Infraestrutura. Ambiental

Produto:
Ambientação urbana.
Sinalização.

Categorias:
Design de Infra-estrutura \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Categorias:
Design de Infra-estrutura \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Cliente: Palazzo Guasco.
Sala de’Arte Moderna. ITÁLIA
Palazzo Guasco. Sala d’Arte Moderna. ITÁLIA. Notável exemplo de moradia nobre, o Palazzo Guasco foi por séculos a sede de uma das principais famílias do território. O
aspecto atual é resultado de uma restauração solicitada
pelo marquês Ludovico Guasco Gallarati di Solero (17231784). A asa esquerda é, hoje, ocupada pela administração da Província, e a asa direita pela Galeria de Arte
Moderna de Alessandria. Piemonte. Itália.

# 049

# 048

Cliente: AkzoNobel / Tintas CORAL. BRASIL
AkzoNobel. A AkzoNobel é a maior companhia global de
tintas e revestimentos e um dos principais produtores de
especialidades químicas.
www.akzonobel.com/br

Produto:
Projeto Pintura.
Conj. IAPI. BH. MG

Design de Infraestrutura. Ambiental

Design de Infraestrutura. Ambiental

Produto:
Design de Montagem. Coordenação Gral.
Produção.

Categorias:
Design de Infra-estrutura \
Creative Direction \ Graphic
Design.

Categorias:
Design de Infra-estrutura \
Creative Direction \ Gestão \
Produção \ Graphic Design.

Cliente: Inst. Oi Futuro. BH. BRASIL
Exposição Pulso Iraniano - Fotografias e vídeos inéditos
de importantes artistas contemporâneos iranianos,
como Shirin Neshat, Shadi Ghadirian, Abbas Kiarostami
e Amirali Ghasemi, além de um conjunto de poemas
traduzidos para o português. A exposição pretende mostrar
a força da nova criação iraniana desenvolvida tanto no
próprio país como em outros países, para onde alguns
artistas migraram.
www.oifuturo.org.br w

Projeto: T.A.L.

Projeto: Aplicativo QSPP [Qualidade dos
Serviços Públicos e Privados].

Instalação Audiovisual Interativa. 2005-2011.
Itália/Brasil.

Projeto: Box de BOOKS.

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

Box de BOOKS. É uma instalação interativa, imersiva, onde a imagem retroprojetada é uma parede,

Instalação Audiovisual Interativa. 2009. Brasil.

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 monitorar a “qualidade” dos serviços públicos e privados

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

mario suarez | LAB
guagem natural. Entre a Interlíngua e o computador.
more [+]

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

e mostrá-los .....
more [+]

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 esclarecimentos que possam alavancar e fazêlos amadurecer ou, no melhor dos casos, concretizar-se. ms/2012

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

Projeto: Cluster.

Projeto: Bravi! La città siamo noi.

Seminarios, Magazine, Web. 2010-2011. It./Br.

Estratégia coletiva Urbana. Torino. Itália. 2010.
Bravi! La città siamo noi!. “Estratégia para a participação cidadã”. Projeto criado com o intuito de forjar
a cultura cívica, entusiasmando, envolvendo e mobilizando a cidadania através da introdução de uma
“ação” no âmbito urbano .....
more [+]

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

Projeto: Germolio_NesPresso. EcoLAB.
Participativo..

Projeto: Babele II. Opera Comune.

Evento. 2011. Brasil. 2011. Brasil.

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,
diverse espressioni e diverse linguaggi .....
more [+]

Projeto criado e desenvolvido exclusivamente para
e sobre as “cápsulas” Nespresso. Branding .....
more [+]

Esposizione. Azione Collettiva. 2002. Itália.

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

ms_Design | A EMPRESA
+39) 345 092 0066 / +5531) 9163 0883
e-mail: ms@mariosuarez.net / www.mariosuarez.net

Foi fundada por Mario Suarez em 2009 para prestar serviços nas áreas de Comunicação,
Design, Pesquisa e Criação de Conteúdos. Surgiu da necessidade de criar uma plataforma
que juntasse sua experiência de mais de 20 anos de trabalho à de parceiros e empresas, com
o objetivo de pensar, desenvolver e produzir projetos adequados para cada necessidade,
que sejam dotados de uma perspectiva integral e multidisciplinar, de forma a se
tornarem uma ferramenta estratégica a serviço da indústria, da empresa, do produto e
da cultura.
mario suarez_Design tem trabalhado de forma coordenada e sinérgica com importantes
equipes e para grandes empresas como:

2010 – Participa da equipe responsável pela criação e produção do material gráfico nas campanhas eleitorais
dos candidatos Antonio Anastasia para o Governo do estado de Minas Gerais e de Aécio Neves para o Senado
da República.
2010 / 2009 – Adquire os direitos autorias da Cluster_Magazine. Prepara, contextualiza e cria o conceito e a
equipe para a produção e viabilização da versão brasileira da revista Cluster. Tramita a certificação do projeto
Cluster_Magazine diante da Comissão de Projetos Culturais Incentivados. (ICMS e Lei Rouanet). Atualmente em
fase de Captação para sua viabilização financeira.
2009 – Cria e coordena a produção editorial de 3 novas coleções de livros para o Instituto Alfa e Beto de Brasília.
(Fluência da Leitura – Língua Portuguesa, Coleção IAB de Ciências e Coleção IAB de Matemática) todas elas de
uso na rede pública do ensino brasileiro,
2008 / 2007 – De volta para Itália, faz o restyling e reposicionamento dá revista CLUSTER para a apresentação
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DMT - Digital Multimedia Technologies. IT.; ZAMBON Group. IT.; Cluster. S.r.L. IT.; Ventiquattrore.
TV. IT.; Agrofarma. Federchimica. IT.; Livolsi & Partners. Merchant Bank. IT.; Media Mundi Brasil Ltda.
BR.; Instituto Alfa e Beto. BR.; SEA - Aeroporti. IT.; ATHENA EDIZIONI. IT.; USIMINAS. BR.; MBR. BR.;
AkzoNobel. Tintas CORAL. BR.; Festival Internacional de Cultura e Arte digital. TO SHARE.IT.; SESC.
BR.; entre outros.

da versão atualizada no CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA (UIA - 2008. Torino.It.).
2006 – De volta no Brasil é contratado como Diretor de arte na PDVBrasil, agência de publicidade e consultoria
em marketing de Belo Horizonte, na mesma empresa também participa na criação de um “novo braço” do grupo,
a PDV Design.
2005 – Cria e cura a seção “Paese Ospede - O BRASIL”. Festival Internacional de Cultura e Arte digital. TO SHARE

Áreas de atuação [SERVIÇOS]:
Identidade Corporativa [Branding]. Publicações Institucionais. Design Promocional. Comunicação. Design
Editorial. Design de Embalagens. Design Digital [Interativo]. Design de Infraestrutura. Ambiental. Design
de Conteúdo.

Festival. Turim. Itália.
2003 – Participa do “Consiglio Científico” para criar uma nova publicação em Turim, com distribuição
internacional: a revista CLUSTER- On Innovation. Trabalha como Art Diretor, Photo Editor e Coordenador das
colaborações sul-americanas (2003 / 2006). Em 2004, a revista foi premiada por CRIATIV CLUBE ÁUSTRIA
VIENNA como Best Editorial Design Award e por REDDOT com Design award - winner 2004.

Mario Suarez | Bio_Percurso_ 2012

2002 – Convidado e contratado para guiar ou departamento de Graphic Design da BONAPARTE48. Uficcio
Stampa e Comunicazione Integrata. Milão, uma das mais importantes empresas do ramo na Itália.

1962 / 1991 Argentina.
1992 / 1999 Brasil.
2000 / 2006 Itália
2006 Brasil
2007 / 2008 Itália
2009 /2011 Brasil
Cursou: Design Gráfico. Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo - UBA, Arg. Ciências
Econômicas. Faculdade San Francisco. Mza. Arg. Psicologia. Faculdade Aconcágua. Mza. Arg. Belas Artes.
Escola Nac. Prilidiano Pueyrredón. Bs As. Arg.

2000 – Itália. E contratado como Diretor de Criação da EVENTS MEIA Srl. Comunicazione. Turim.
1997 – Idealiza, cura e produz a mostra “O que acontece quando se muda de lugar?”. Belo Horizonte. Minas
Gerais. Brasil.
1996 – Participa do livro VEINTE AÑOS, artistas argentinos, lembrando o XX aniversário do Golpe Militar na
Argentina. Idealiza o encontro \ debate «A questão dos desaparecidos» VINTE ANOS. USP. SP. o Brasil
1995 – Abre seu próprio escritório de graphic design a VCC em Belo Horizonte.
1995 a 1993 – Idealiza, cura e produz ou “Projeto BABEL”. Buenos Aires. Argentina / São Paulo / Belo Horizonte.
Brasil, projeto que consistia na criação de uma obra comum realizada por mais de 25 artistas argentinos e
brasileiros em um ateliê coletivo (Sesc Pompéia. Museu de Arte Moderna. B.Hte. Centro Cultural Recoleta).
1992 / 1991 – Freelancer graphic design em várias agências e escritórios de Bs. As. Argentina e Belo Horizonte.

2012 – Realiza a coordenação geral e produção para a Exposição Pulso Iraniano. Itinerância Belo Horizonte.

Brasil.

Também desenvolve o Design de montagem (projeto Cenotécnico da mostra. Galeria Oi Futuro. Belo Horizonte. MG.

1990 – Professor de desenho no “Programa Cultural por Bairros” Municipalidade da Capital Federal”. Bs. As.

2012 – Convidado ao evento Luz na Cidade. Eletrobras. RJ, para este idealiza, cria e coordena a produção do

Argentina. Diretor de arte no curta-metragen “A morte viaja em táxi” de Rodrigo Triana. Instituto Nacional de

Projeto Seis Notas +1 (Light Design. Video Mapping. Projeção Interativa).Rio de Janeiro. RJ.

Cinematografia Argentino.

2011 – Contratado pela AkzoNobel (Tintas Coral). Projeta a pintura para o conjunto habitacional IAPI (Declarado

1987 – Durante o curso na Faculdade de Design Grafico é convidado (1989) como docente adjunto para a

Patrimônio Histórico). São Cristoval. Belo Horizonte. MG.

cátedra de “Morfologia I. Arquiteta Forbes”.
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“ (...) as repetidas tentativas de enc
aminhar o
design para que seja conside
rado um fenômeno
artístico derivam da incompreensão do que a arte
é
e pode ser e do que o design é e não poder.se
Por
razões de claridade intelectual, estes dois campos
de ação e experiência humana devem manter
-se
separados.”
Gui Bonsiepe

© Portfólio. ARTS.
www.mariosuarez.net/ MarioSuarez-Arts.pdf

www.mariosuarez.net

Good design is Goodbusiness.

