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Minha visão pessoal é de que o mundo do branding 
mudou dramaticamente desde os primórdios 
e de que nós, agora, estamos muito mais envolvidos 
do que nós estávamos em pensamento estratégico 
e no processo interno do Branding – em outras palavras, 
em falar para as pessoas de dentro da empresa, 
qual o real significado da empresa.”

* Citação retirada de uma conversa com o autor. Citação original:
“My own view is that the world of branding has changed dramatically since the very early 
days and that we are now much more involved than we were in strategic thinking and in the 
internal branding process - in other words, telling the people inside the company what the 
company is all about.”

– Wally Olins*
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A formação de grupos sempre despertou minha curiosidade. 
E o grupo de pessoas que primeiro tive oportunidade 
de trabalhar foi empresas. Desde lá, a busca por entender 
como pessoas se juntam, movidas por um ideal que implica 
num jeito de ser, tem movido meu dia-a-dia. Dessa paixão veio 
a curiosidade de saber como empresas e instituições no Brasil 
e no mundo buscaram viver e expressar sua identidade 
ao longo do tempo. Assim nasceu esse livro, a partir 
de levantamentos e das conversas e trocas com:

Apresentação
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Pesquisar e documentar o que pode ser considerado história tem um papel 
fundamental para construir a memória de uma disciplina.

O livro de César Queiroz Do Design ao Branding veio para cumprir esse papel.

Desde o primeiro contato lembro que me impressionou a curiosidade 
de César pelo passado como forma de entender o presente.

O livro nos reafirma que o Branding é um processo não apenas 
de construção de marcas mas também da própria trajetória do design.

O olhar sobre o passado nos coloca frente às influências que recebemos 
ao longo do século passado na formação do design brasileiro.

Em projetos como da Olivetti percebemos  que o branding não é algo novo 
mas um processo de construção de marca que está evoluindo e revelando 
novas formas e estratégias de conexão entre as empresas, produtos, 
serviços e seus públicos.

Foi na década de sessenta que iniciei a minha vida no design sob a influência  
das escolas alemã e suiça. Certamente foi esse um dos motivos que fez 
com que me emocionasse ao encontrar, neste livro, aqueles que foram 
referências na minha formação.

Como César muito bem coloca, foi a escola inglesa representada entre 
outros pela Pentagram e Wolff Olins que mudou radicalmente o cenário  
do design dessa década.

Eu, que fui testemunha dessa mudança, ao rever o trabalho para Hadfields  
desenvolvido pela Wolff Olins recebi o mesmo impacto que naqueles 
anos me provocou essa linguagem tão inovadora da raposa andando pelas 
aplicações dessa indústria de tintas.

César Queiroz nos oferece um conteúdo muito valioso para os estudantes e 
interessados pela disciplina que desejam ter uma visão histórica da evolução 
do design e branding no Brasil.

Hugo Kovadloff

“Quanto mais para trás olharmos, 
  mais a frente enxergaremos”                                                                                          

  Winston Churchill

Prefácio
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King’s Cross

O termo “Branding” se tornou frequente nos anos 90. Em diferentes 
épocas, o sentido construído do termo variou, mas sua prática é antiga. 
O caso das ferrovias que surgiram na Inglaterra no século XIX ilustra 
bem o seu significado. Cada ferrovia era guiada por uma ideologia particular 
que se manifestava diferentemente das outras.

A Great Northern’s King’s Cross, por exemplo, acreditava em rapidez, 
eficiência e baixo custo. Não é de surpreender que seus vagões eram, 
muitas vezes, sujos e não tinham nenhuma apelo estético.

A Midland Railway, ao contrário, era comandada por pessoas que acreditavam 
no conforto. Os trens eram mais lentos, mas extremamente confortáveis, 
com inúmeros vagões de jantar e de encontro. Isso era repudiado pela Great 
Northern’s King’s Cross, cujo lema era rapidez e eficiência. 
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Midland St. Pancras

Midland Railway

A Midland St Pancras, diferente dessas, transparecia a todo instante a ideia de 
grandiosidade. As estações, vagões, objetos, poltronas, eram extremamente 
luxuosos, requintados. O comportamento dos funcionários se pautava pelo 
rigor da postura, dos gestos, da fala. O oposto da Great Northern que era 
caseira, próxima; parecia a extensão da casa dos passageiros.
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A individualidade e o jeito de cada uma era expresso no comportamento dos 
funcionários, na estética e função dos vagões, na arquitetura, tipografia, 
objetos, talheres, uniformes, cores. Esse jeito, que se manifestava de forma 
peculiar, vinha de sua identidade, do propósito e jeito de ser das pessoas 
que fundaram essas ferrovias. Cada uma era movida por um ideal e dele 
nascia sua personalidade.

O mesmo aconteceu com a Igreja Católica, com muitos países e com 
empresas em que a personalidade do fundador era muito forte. Essa é a 
prática do Branding, seja ela manifestada com ou sem a ajuda de profissionais. 

Great Northern
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1900
Início de

Os Grandes Mestres
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As ferrovias inglesas são um exemplo de como a identidade de um grupo 
se manifesta por sua arquitetura, objetos e serviços, sem a ajuda direta 
de profissionais. No entanto, no início do século XX, começaram a surgir 
profissionais, principalmente na Europa, que se propunham a ajudar 
empresas a expressarem sua identidade. É a época dos grandes mestres1. 

A AEG tavez seja o principal exemplo. A empresa, sob a liderança de 
Walter Rathenau, se tornou o principal fabricante alemão de equipamentos 
elétricos. Em 1907, Peter Behrens, um dos principais arquitetos da 
Alemanha, foi chamado por Rathenau para ser o arquiteto corporativo 
e consultor de design da empresa.

Behrens foi responsável pelas manifestações visuais da companhia. 
Não apenas desenhava fábricas e edifícios, como também seus produtos, 
embalagens, papelaria, cartazes.

1  A nomenclatura, “os grandes mestres” é de Wally Olins em seu livro “Corporate Personality:      
An inquiry into the nature of corporate identity”. No original, “great masters”.

Manifestações visuais da 
AEG por Peter Bherens  
Peter Behrens [AEG] 
Hanging Light - 1906 -08

1900       AEG
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Além do exemplo deixado pela alemã AEG, outras empresas e instituições 
nas décadas de 30 e 40 buscaram também uma prática de auto-expressão, 
principalmente a partir do design e da arquitetura. É o caso da Olivetti, da 
CCA e da London Transport.

Peter Behrens [AEG] Octagonal electric teakettle of 
hammered silver, with cane-wicker 
handle, designed by Peter Behrens 
for AEG (Allgemeine Elektricitäts 
Gesellschaft), Berlin, c. 1909

AEG Turbine Factory 
1909

Peter Behrens 
1913
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Adriano Olivetti contratou Giovanni Pintori, em 1936, para cuidar das 
manifestações visuais da empresa, no que se referia ao desenho de produtos, 
design gráfico, arquitetura e publicidade. Pintori foi quem criou o logo da 
empresa e, ao longo de seu trabalho, contou com vários profissionais como 
Walter Ballmer, Marcello Nizzoli, Herbert Bayer, Paul Rand.

Giovanni Pintori

Xanti Schawinsky
1934

Giovanni Pintori
1947

Walter Ballmer
1971

1930        Olivetti
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Exibição da Olivetti
Giovanni Pintori

Jean-Michel Folon
1960s

Olivetti Valentine  
Ettore Sottsass, 1969

Herbert Bayer 
1953

Giovanni Pintori 
1953

Giovanni Pintori
1957

Giovanni Pintori
1954

Paul Rand 
1953
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A CCA (Container Corporation of America) de Chicago, é outro exemplo 
do final dos anos 30. Fundada e presidida por Walter Paepcke, a empresa 
estabeleceu uma forte prática de design. Além de apoiar financeiramente 
a Bauhaus, escola de arte alemã cujo objetivo era unir arte e indústria, 
Paepcke acreditava que o design deveria ser um componente da cultura 
corporativa. Egbert Jacobson, o diretor do departamento de design da CCA, 
lidou com logos, papelarias, relatórios anuais, publicidade e também com 
design de interiores, edifícios, fábricas e frotas.

Papelaria Olivetti  
Walter Ballmer, 1970

Frota e Embalagem 
Walter Ballmer

Calculadora Olivetti Divisumma 18 
Mario Bellini, 1973

Torres do escritório da Olivetti em Frankfurt 
Egon Eiermann, 1972. 

1930       CCA
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Walter Paepcke e Egbert Jacobson conversando

Manifestações visuais da CCA (Container Corporation of America) 
sob a direção de Egbert Jacobson a partir da década de 30
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Na década de 40, há o caso da IBM. Eliot Noyes, então um dos consultores 
de design mais respeitados no mundo, é tido como o responsável pelo 
sucesso do programa de design da IBM, desde os anos 40 até a sua morte 
em 1977. Noyes sabia que um programa de design abrangente como o da 
IBM não seria possível com apenas um profissional, por isso, contratou um 
grupo de consultores e designers.

Eliot Noyes

Aerospace Building da IBM, Los Angeles, California - Eliot Noyes, 1962. 
Estima-se que de 1956 a 1971 Noyes e os arquitetos que ele contratou 
construiram aproximadamente 150 prédios, laboratórios e escritórios.

Logo da IBM
Paul Rand, 1972

Poster da IBM
Paul Rand, 1981

1940       IBM
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A CCA e a IBM nos Estados Unidos, a Olivetti na Itália e a London Transport 
na Inglaterra, se envolveram em programas de design por várias razões, 
incluindo, claro, a razão financeira. Mas, principalmente para os executivos 
de tais empresas, as formas de expressão visual das quais elas dispunham 
significavam quase elevar a instituição ao patamar dos deuses.

Olins comenta que existe uma similaridade muito grande entre Adriano 
Olivetti, o patrono do design italiano moderno, e Lorenzo de Medici, 
o patrono dos mestres florentinos da renascença. 

Os grandes mestres, como Peter Behrens (AEG), Giovanni Pintori (Olivetti), 
Eliot Noyes (IBM), que surgiram no início do século XX, eram designers 
individuais que, às vezes, formavam pequenos grupos de designers. 
Valorizavam o relacionamento longo e próximo com os clientes. 
Geralmente, possuiam poucos clientes em sua trajetória profissional 
e tinham contato direto e permanente com os diretores e presidentes, 
os quais se comprometiam totalmente com os programas de design.

“Em uma conversa que tive com ele [Eliot Noyes] em 1976, ele deixou 
claro que o ato de criar uma imagem corporativa sendo fácil como tirar 
um doce de um criança era revoltante. O programa da IBM não foi criado 
conscientemente desta forma. Noyes estava trabalhando para Norman 
Bel Geddes e foi dada a tarefa de projetar uma máquina de escrever para 
a IBM. Durante o curso deste trabalho ele conheceu Tom Watson Jr., da 
IBM. Em seguida, a empresa de Geddes foi dissolvida e ele foi convidado a 
terminar o projeto, e, em 1948, ou por aí, ele foi requisitado a fazer outras 
coisas para a IBM. Ele começou então a redesenhar pisos de escritórios 
e cafeterias e showrooms. Tentou convencer a IBM que seu showroom 
na rua 57 em Nova York, que era todo de carpete e sanefas de ouro com 
máquinas da IBM espalhadas pelo ambiente, era inadequado, pois dessa 
forma não havia nenhum indício de que eles produziram as mais avançadas 
máquinas eletrônicas do mundo. Noyes levou muito tempo para convencer 
Watson a mudar, ele mesmo entregou-lhe alguns materiais da Olivetti 
para mostrar o que outras empresas estavam fazendo. De acordo com 
Noyes a coisa toda cresceu lentamente. Noyes continuou dizendo que 
estava tudo uma bagunça - os edifícios, os equipamentos, o material de 
publicidade, as marcas. Tentou persuadir Watson a fazer algo sobre essa 
situação. Watson foi então convencido de que algo deveria ser feito.” 2

– Wally Olins

2  OLINS, Wally. The corporate personality: an inquiry into the nature of corporate identity. 
London: Mayflower Books, 1978.
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1940
O surgimento 
das consultorias 
de design
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Com o tempo, um pequeno número de consultorias foi surgindo, lentamente. 
Milner Gray - um consultor inglês pioneiro do design, retrata que, a partir da 
década de 40, o design corporativo passou a buscar reconhecimento como 
uma distinta e significante função empresarial. Antes da segunda guerra, 
o número de projetos era mínimo.

A partir de 1930, Os principais profissionais europeus foram se mudando aos 
poucos para os Estados Unidos. Os trabalhos iniciais se concentravam na 
área de design de produtos. Progressivamente, começaram a trabalhar com 
ambientes, showrooms e, adiante, com design gráfico.

1930 Raymond Loewy 

1935 Industrial Design Partnership  

1941 Landor 

1943 Lippincott   

1942 Design Research Unit

1951 Henrion Design Associates

Um dos primeiros escritórios a ganhar notoriedade nesse período foi a Raymond 
Loewy. Originalmente ilustrador, formado em engenharia na França, Loewy fundou 
o escritório nos Estados Unidos em 19303, sendo o então maior escritório de 
design no mundo, com 149 profissionais na equipe.

3 Em 1944 o nome passou para Raymond Loewy Associates.

1930     Raymond Loewy
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Hupmobile  
Raymond Loewy, 1934

Redesenho da garrafa da Coca-Cola 
Raymond Loewy, 1954

Luck Strike  
Raymond Loewy, 1940

A Raymond Loewy foi responsável por dar cara a inúmeros bens de 
consumo norte-americanos. Um dos marcos da empresa foi o redesign 
da garrafa da Coca-Cola, criada em 1954. Desenhou também o famoso 
Hupmobile, um automóvel da Hupp Motor Company. Entre os principais 
clientes da empresa estão: Nabisco, Shell, Oil e BP.

 Raymond Loewy
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Atlas Chemical Industries

Drackett Company

Franklin Aluminum Company

OCedar 

Cleo Gift Wrapping 
Manufactures  

Equitable Life Insurance 
of Iowa

Joseph P. Kennedy Physical 
Fitness Award

Wallace Silversmith

Brown Forman 
Distillers Corporation 

Eagle Pencil Company

Independent Telefphone 
Company 

Sealtest Dairies

Computer Terminal Corp

Formica

Missouri Auto Club 

Wilmington Savings Fund 
Bank United 

Projetos >> Raymond Loewy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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AirLines 

International Harvester 

TWA

Chubb 

Alcan

Lu 

Shell

Newman  

Hoover  

Nabisco 

Exxon 

Spar  

Lucky Strike 

Canada 

British Petroleum

US Mail 

46

- - -

60

68

52

66

68

57

67

69

58

40

68

70

Projetos >> Raymond Loewy
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Em 1935, é criada, em território inglês, pelo alemão Walter Landor, o 
inglês Milner Gray e o russo Misha Black, uma das primeiras consultorias 
de design do país, a IDP (Industrial Design Partnership)4. A empresa 
especializou-se em embalagens, design gráfico, design de produtos, 
showrooms e exibições.

A IDP não durou muito. Walter Landor saiu da sociedade e fundou nos Estados 
Unidos, em 1941, a Landor Associates. Milner Gray e Misha Black permaneceram 
na Inglaterra e fundaram a DRU (Design Research Unit) em 1942, com Herbert 
Read, poeta e crítico de arte, e Marcus Brumwell, um empreendedor publicitário. 
A DRU desenvolvia seu trabalho nas áreas de desenho industrial, criação de 
embalagem e design gráfico. Importantes trabalhos foram feitos para a Ilford, 
Watneys, ICI e a British Rail.

Desenho de produtos na década de 30. 
As embalagens da Pulvex e da Culmak 
foram desenvolvidas pela Industrial 
Design Partnership, criadas por Milner 
Gray e Jospeh Revill.

Desenho do maço de cigarro para Rothman  
IDP, c.1937

4  Misha Black nasceu na Russia e aos 18 anos se mudou para Londres. O designer figurou 
entre os profissionais que fizeram parte da comissão de estruturação do currículo da ESDI – 
Escola Superior de Desenho Industrial – fundada em 1963 no Rio de Janeiro.

1935        Industrial Design Partnership

1942     Design Research Unit
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DRU (Design Research Partnership) 
fundada em 1942 por Millner 
Gray e Misha Black

Ilford
DRU, 1946
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Kabor 
Dru, 1973 

ICI (Imperial Chemical Industries)
Dru, 1966
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Programa de design da British Rail 
iniciado em 1965 pela DRU
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Projetos >> DRU

Ilford

ICI

Dunlop Footwear

Kabor

Watney Mann

Bata International

British Railways 

66
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-

-
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-

-
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Landor discutindo com sua equipe 
sobre a criação de uma embalagem

A Landor tornou-se rapidamente uma das principais empresas de criação de 
embalagens dos Estados Unidos. Realizou diversos projetos nas décadas de 40 e 
50 para S&W Coffee, Sapporo, Hills Bros., Del Monte, Lucky Lager, Cornflakes, 
Stitzel-Weller Distillery.

Garrafa de água para a Arrowhead 
Landor Associates, 1960

Cornflakes
Landor Associates, 1959

Pabco 
Landor Associates, 1945

1941     Landor
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Sapporo

Wells Fargo 

Levis  

Clark Gum Company 

Trans-Mountain Oil Pipeline 

Del Monte 

Alitalia 

Bel-air 

Orelda 

Armour & Company 

Unigard Insurance Group 

States Line Steamship 

Airborne Freight Corporation  

Bank of America  

Bud of California 

60

50’s

68

69

60’s

50’s

68

69

65

50’s

69

65

56

69
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Projetos >> Landor

San Francisco’s 
Golden Gate Bridge 

70
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Projetos >> Landor
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Outra importante empresa que nasceu em 1943 foi a Lippincott, criada por 
J. Gordon Lippincott, engenheiro civil, que abriu com Donald Dohner um escritório 
de desenho industrial em Nova York. Era conhecida como Dohner & Lippincott até 
1945, quando Walter P. Margulies, arquiteto, tornou-se sócio e a empresa ganhou 
um novo nome: Lippincott & Margulies.

O foco original da empresa era o desenho industrial. Desenharam barcos, 
hidroaviões, interiores de hotéis e tiveram, por exemplo, importante participação 
no desenho do Tucker Automobile. Aproveitando o crescimento da economia 
de consumo americana do pós guerra, expandiram o negócio para a criação de 
embalagens. O projeto mais importante nessa fase foi o redesign da lata de sopa 
Campbell. A visão inicial da empresa é muito bem capturada nessa fala de Gordon 
Lippincott em 1947:

“Hoje como nunca antes o consumidor é consciente de que o design 
e a aparência de um produto têm parte fundamental em seu sucesso 
ou fracasso. Por isso observamos a crescente necessidade de atenção 
ao estilo que junto com a engenharia é parte essencial na criação de 
produtos. Isso é uma mudança muito grande da experiência passada 
na qual, até duas décadas atrás o mérito primário das commodities era 
definido pela função e preço. A indústria começou agora a entender que 
a beleza é um valor de venda muito grande, máquinas incluídas. E é 
assim que o design industrial entra em cena. É o trabalho do designer 
industrial criar forma para artigos manufaturados. Através de seu 
conhecimento da belas-artes, ele correlaciona utilidade com estética.” 5

– Gordon Lippincott

5 LIPPINCOTT, J. Gordon. Design for Business. Chicago, P. Theobald, 1947.

Maquete do Tucker Automobile 
que teve participação da 
Lippincott. C. 1948

1943     Lippincott  
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Unigate 
Lippincott, 1968

Organização do sistema de expressão 
visual da marca Coca-Cola e a 
introdução da fita dinâmica. 
Lippincott & Margulies 1967

Lata da sopa de tomate da Campbell’s 
desenvolvida pela Lippincott nos anos 50
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Cominco

GeneralMills  

Xerox   

Marathon Oil Company

Ftd

United States Steel 

Tenneco

Duracell

Waterman

Burlington 
Northern Railroad

Champion Spark Plugs 

Campbells

BettyCrocker  

Weyerhaeuser

Chrysler 

Hertz 

54

43

58

62

56

46

59

63

58

47

61

63

58

54

62

63

Projetos >> Lippincott
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Phillips Petroleum

Citgo

Chem Bank

Eastern Airlines

Dairy Queen

Bendix

Chevron

Green Giant Company 

Royal Bank

MGM

Canadian Pacific

Central Soya 

Public Service Indiana

WestPoint Pepperell

Unigate

RepublicSteel

64

63

67

68

65

63

68

70

66

64

68

70

66

64

68

71

Projetos >> Lippincott
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Outro importante escritório fundado na época foi a Henrion Design Associates. 
Em 1951 o designer alemão Henri Kay Henrion, erradicado na Inglatera, fundou 
o escritório que levou seu nome. Em 1972 a empresa mudou o nome para HDA 
International. O projeto de maior abrangência nas primeiras décadas do escritório 
foi desenvolvido para as linhas aéreas KLM.

Linhas aéreas LKM  
Henrion Design Associates, 1963

The Blue Circle Group 
Henrion Design Associates, 1968

1951     Henrion Design Associates
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1960
Aquecimento do 
Mercado Internacional
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A partir dos anos 50, a economia americana cresceu aceleradamente. Foi um 
tempo de grandes oportunidades e riquezas. O mercado se expandiu e, assim, 
cresceu também o número de empresas, o que impunham desafios de gestão mais 
complexos. Nas salas de reuniões corporativas, o assunto com as consultorias de 
design passou gradativamente da questão estética para a estratégica. Uma primeira 
leva de consultorias de design surge nessa época em resposta ao novo contexto. 
É o caso de:

1964 Unimark International

1965 Wolff Olins

1969 Siegel & Gale

1969 AGP (Anspach Grossman Portugal)
que tornou a Enterprise IG em 96 e Brand Union em 2007

A Unimark foi criada em Chicago pela junção de sete profissionais: Ralph 
Eckerstrom, Massimo Vignelli, Jim Fogelman, Wally Gutches, Larry Klein e 
Bob Noorda. Jay Doblin e Robert Moldafsky também foram fundamentais para 
o desenvolvimento da empresa, porém, não são citados oficialmente como 
fundadores. A variedade de áreas e experiências trazidas pela equipe permitia 
uma visão ampla do design, o que Eckerstrom chamava de “Design Total”6. 
Incluia expertise nas áreas gráfica, sinalização, interiores, embalagem, produto, 
pesquisa de mercado, relações públicas, publicidade, filme e audiovisual. 
Eckerstrom posicionava a empresa como “híbrida do marketing americano 
com o design europeu”.

Escritório sede da Unimark 
em Chicago – anos 60

6 Do original: Total-design concept.

1964    Unimark International
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A consultoria se expandiu rapidamente pelo mundo, criando escritórios nas 
cidades de Nova York, Milão, Detroit, Johannesburg, Cleveland, Denver, 
Londres, São Francisco, Palo Alto, Aspen, Melbourne e Copenhagen. 
A ambição de expandir globalmente era nítida. Assim disse Vignelli:

“Nós pegamos o ponto de Doblin sobre contestar a palavra 
“design”. Queríamos nos tornar uma grande empresa que poderia 
lidar com grandes empresas. Grandes empresas não gostam de 
estúdios de design de pequeno porte, dessa forma não queríamos 
ser um estúdio de design. Queríamos ser uma corporação.” 7

– Massimo Vignelli

7  CONRADI, Jan. Unimark International: The Design of Business and the Business of Design. 
Lars Müller Publishers, 2009.

Ford 
Unimark, década de 60

Em 1968 a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo contratou a Unimark (escritório de 
Milão) para criar a sinalização e gráficos do 
metrô. Bob Noorda foi o coordenador do projeto. 
Foram criadas: sistema de iluminação rastreada, 
cabine de bilhetes, sinalização, mobiliário urbano, 
corrimões, bancos e contentores de lixo.
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American Airlines  
Unimark, 1967

Memorex 
Unimark, 1968
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Ford

Corry Jamestown 

Dreher Birra 

Memorex 

Marquee

Varian

Frontier Airlines

Parke Davis 

Chicago Tribune

N0 7

American Airlines 

JCPenney

Ecodyne

Knoll International

São Paulo Metro 

Maison Blanche 

60’s

60’s

66

68

60’s

60’s

67

69

65

60’s

67

69

66

60’s

68

69

Projetos >> Unimark



A formação das empresas e profissionais de Branding no Brasil e no mundo
45

Hortors Wilkes  Heller Packaging Program

Truman

Target 

Agip Petroleum 

Feltrinelli Editore

Huletts 

Colorado: Regional 
Transportation District Denver 76

Dayton Hudson

Denver Public Library

Mondi Valley Paper

Trans Union 

Wickes

Central National Bank 

OfficeAway 

70’s

60 68

71

72

70’s

70

71

73

70’s

71

74 76

72

70

71

Projetos >> Unimark



A formação das empresas e profissionais de Branding no Brasil e no mundo
46

O marco da década de 60 recai sobre a Wolff Olins, fundada em Londres 
por Wally Olins (que presidiu, na Índia, o escritório derivado da Ogilvy and 
Mather) e pelo designer Michael Wolff. Olins é o principal destaque da 
prática que ganhou o nome de “identidade corporativa”. Com formação em 
Oxford, na área de história, sua prática vinha da visão de que o processo de 
construção da identidade de uma empresa é semelhante ao da construção 
da identidade nacional de um país. Sua visão influenciou fortemente 
inúmeras pessoas e empresas.

Em 1978, lança o livro “The Corporate Personality: an inquiry into the nature 
of corporate identity”, que se tornou um clássico entre os profissionais. 
No livro, Olins discute como a personalidade de uma organização é o 
elemento chave que a torna distinta, original. Em 1989, lança seu segundo 
livro, “Corporate Identity: Making business strategy visible through 
design.” que se tornou um trabalho seminal entre os profissionais. Analisa 
como as expressões verbais, visuais, o comportamento, o ambiente e a 
experiência das pessoas com os produtos e serviços de uma empresa, 
são formas de tornar viva e visível a estratégia corporativa.

A Wolff Olins revolucionou a área de identidade corporativa no mundo. 
Acreditava que todas as formas de expressão de uma empresa (seja pelo 
comportamento das pessoas, pelo ambiente, comunicação, seus produtos e 
serviços) deveria partir de sua identidade. Assim era a visão dos trabalhos do 
escritório no fim dos anos 60. As expressões visuais da Hadfields, Bovis e 
3i, por exemplo, foram um avanço comparadas à rigidez do design suíço que 
então predominava. Olins e Wolff acreditavam que as empresas deveriam 
expressar quem eram de forma original e, não necessariamente, em se 
tratando de expressões visuais, a partir de um padrão, como foi a matriz 
suíço-alemã predominante entre os profissionais da época.

1965     Wolff Olins
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 3i
Wolff Olins, 1983

Bovis
Wolff Olins, 1971

“Nos anos 60/70 a Wolff Olins foi pioneira no tema de Identidade 
Corporativa. Durante os anos 90, o conceito de marca tornou-se muito mais 
o nosso foco. Hoje a Wolff Olins e seus clientes estão tão interessados   no 
aspecto empresarial e organizacional das marcas como também no papel que 
elas desempenham na sociedade como um todo. Ter um impacto positivo, 
social e comercialmente, em tantas pessoas quanto possível é o que 
consideramos uma marca de sucesso. Nosso espírito pioneiro, ‘ambiciosos 
por clientes, otimistas para o mundo’ não só permanece vivo até hoje 
como está mais forte do que nunca. É a partir desse espírito e da marca 
que trabalhamos com cada cliente para questionar, explorar e direcionar 
o seu propósito, a experiência e o impacto que devem ter no mundo”. 8

– Brian Boylan - chairman, Wolff Olins 

8  “Back in the ‘60s/70s Wolff Olins was a pioneer of the idea of corporate identity. During the 
90s, the concept of brand became much more our focus. Today Wolff Olins and its clients are 
just as interested in the corporate and organizational aspect of brand as in the role brands play 
in wider society. Having a positive social, as well as commercial, impact on as many people as 
possible is what we consider a successful brand. Our pioneering spirit; ambitious for clients, 
optimistic for the world remains in place, in fact it’s stronger than ever before.  
We use that, and brand, to work with our clients to question, explore and direct their purpose, 
experience and impact should be on the world”. – Brian Boylan - chairman, Wolff Olins
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Hadfields
Wolff Olins, 1967
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BOC  

3i

ICI

Portugal Turismo

Bovis

Q8

Repsol

Orange

Bowyers 

Pilkinton

Akzo Nobel

BT

P&O

Prudential 

First Direct

Portugal Telecom

83

67

87

92

86

67

88

91

86

71

88

94

86

75

88

97

Projetos >> Wolff Ollins
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Projeto da Wolff Olins para a cidade de Nova Iorque que 
se relaciona a uma definição mais contemporânea do que 
é marca (pós Identidade Corporativa) - 2006.
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Projeto contemporâneo da Wolff Olins para a Londres 
2012 desenvolvido em 2007.
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Uma segunda leva de empresas nasceu no contexto de expansão do 
mercado norte-americano e Europeu, que se extendeu para os anos 80. 
Entre elas, se destacam:

1974 Interbrand 

1979 Metadesign 

1991 Futurebrand 

2001 Saffron  
fundada por Wally Olins em 2001 após ter 
deixado a Wolff Olins em 97

fundada originalmente como Diefenbach Elkins

originalmente fundada como Novamark
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1960
A vez do Brasil
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A partir dos anos 60, o estabelecimento de um mercado global competitivo e 
a diversificação do parque industrial no Brasil, principalmente em São Paulo, 
criou oportunidades para o surgimento de designers. Começava, então, a se 
desenrolar o que acontecera nos Estados Unidos nas décadas de 30 e 40. 
Foi um período em que a indústria brasileira começou a se vestir, a ganhar 
cara. Uma primeira geração de consultorias de design nasce nesse contexto:

1958 Forminform

1960 PVDI 

1962 Designo

1964 Cauduro e Martino Arquitetos e Associados

Em 1958, Alexandre Wollner, Geraldo de Barros, Rubem Martins e Walter 
Macedo criaram o primeiro escritório de design brasileiro, o Forminform. 
Todos eles tiveram passagem pela Unilabor, indústria de móveis fundada em 
1954, liderada pelo frei dominicano João Batista Pereira dos Santos.

Em pé no centro, Ruben Martins e Walter Macedo 
entre diretores da Unilabor e abaixo, da esquerda 
para a direita, Roberto Corrêia, Geraldo de barros e 
Alexandre Wollner.

1958     Forminform
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“Bardi me incentivou [1950] a fazer alguns estágios em agências de 
publicidade. Primeiro, indicou-me o bureau do famoso estilista americano 
Raymond Loewy, que estava radicado em SP, na Rua Marconi. Tive 
uma entrevista com o principal encarregado do escritório, o engenheiro 
americano Charles Bosworth, que me deixou assistir à evolução de 
alguns trabalhos que realizava no Brasil: a instalação das lojas de 
calçados Clark, a linha de embalagens dos sabonetes Fantasia, das 
indústrias Matarazzo, e as marcas Laminação Nacional de Metais 
e Grupo Industrial Pignatari. Em 1952, o escritório foi desativado 
por insuficiência de trabalho rentável para tal empreendimento.” 9 

– Alexandre Wollner 

Em um dos documentos da empresa se lê: “A boa forma vende mais. 
A forma segue a função. Todo produto racionalmente projetado deve 
obedecer a esse princípio (…). As formas úteis, quando realmente funcionais, 
comunicam-se melhor. São mais bonitas e econômicas. E vendem mais.”

Wollner, um dos fundadores, estudou em 1950 no Instituto de Arte 
Contemporânea, criado no Museu de Arte de São Paulo por Pietro Maria 
Bardi, Lina Bo Bardi e Jacob Ruchti.

Depois que iniciou seu funcionamento 
em instalações da Unilabor na 
praça da Repúlica em São Paulo, a 
Forminform passou pela Rua Rego 
Freitas (454, 12º, conjunto 121) e se 
firmou na Alameda Franca, 459

9 WOLLNER, Alexandre. Design visual 50 anos. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
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“Fiz um estágio na agência de propaganda americana Mccann 
Erickson [1952] como assistente de desenhista, chefiado por Gerald 
Wilda, diretor de arte alemão, e tendo como colegas Fred Jordan, 
cartazista e ilustrador alemão, e Darcy Penteado, desenhista, ilustrador 
e pintor brasileiro, ambos em início de carreira. Fui, depois de um 
mês de estágio, despedido, pois Wilda me achou incompetente para 
publicidade - pelo que lhe sou, até hoje, extremamente grato.” 10 

– Alexandre Wollner 

“Instalado dentro da loja de móveis da Unilabor, ou Móveis Ul, lá 
estavam os meus sócios Geraldo de Barros, o desenhista e pintor Ruben 
de Freitas Martins e o administrador e publicitário Walter Macedo. 
Logo ocupamos o andar de um prédio no centro da cidade. De lá, 
estabelecemos a estratégia de comportamento dos negócios, além de 
dar treinamento e palestras aos meus sócios, informando as finalidades 
do design – diferenciado das características artísticas, publicitárias e de 
merchandising. O design como valor de identidade programada não só 
nos meios visuais, mas também nos projetos industriais. O programa de 
identidade visual (em alemão, Unternehmen Erscheinngsbild; em inglês 
Corporate Identity Program) estudado e ampliado na HFG [Ulm] ainda era 
pouco difundido na própria Alemanha, assim como nos Estados Unidos.” 11

– Alexandre Wollner

Em 1954, Wollner recebeu uma bolsa do Itamaraty, do Ministério da 
Educação e do Capes para estudar na Hochschule Für Gestaltung, Ulm, 
na Alemanha. Em 1957, visitou o Brasil e acertou com Geraldo de Barros 
a abertura do Forminform, no ano seguinte. No encontro, criaram o logo 
da Equipesca. O escritório tinha colaboradores em projetos isolados como 
Karl Heinz Bergmiller (desenho industrial), Décio Pignatari (textos) 
e German Lorca (fotos).

10 WOLLNER, Alexandre. Design visual 50 anos. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
11 Idem.
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Forminform. Da esquerda para direita:
Ruben Martins, Geraldo de Barros,
Walter Macedo e Alexandre Wollner.

A sociedade original da Forminform durou pouco. Desfez-se em 1959, com 
a saída de Alexandre Wollner e Geraldo de Barros e continuou suas atividades 
sob o comando de Ruben Martins.

Ruben Martins
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Hotel Tropical 
Forminform , 1966

Bozzano
Forminform, 1960
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Equipesca

Bimbo Roupas Infantis 

Indústrias Reunidas Titan

Confab Tubos Metálicos 

Sardinha Coqueiro

Argos Indústria Têxtil

Gelomatic 

Correios da Manhã 

Atlas

Alumínio Couraça 

Colégio Andrews

Fundicação Piratininga 

Móveis Ul

Panan Casa de Amigos

Ibesa 

Indústrias de Arama Tadeu 
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Projetos >> Forminform
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Projetos >> Forminform

Bozzano

Marsicano

Emteco

Prima

Braspérola

Marsin

Casa Almeida
& Irmãos

Banco Bahiano Produção
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Epreendimentos da Bahia

Doçúcar

Banco Desenvolvimento

 Governo Recôncavo
Bahiano

Sibra

Friusa
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Publicitária
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Projetos >> Forminform

Hotel Tropical

Margenroth

Açoluz

Cimba

Sociedade Hípica 
da Bahia

Promon

 Aratu

Banco Crédito
da Bahia

Icomi

Petroquímica União

Asite

Cia União de Tecidos

Televolt

Abecip

Amerino Portugal

Cetenco
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Projetos >> Forminform

ALA

Clan

Governo Estado
da Bahia

Balas Belavista

Érmor

 Procienx

Casa Forte

Dicôco

Hugo de Abreu

Cimento Itaú

F Creditora

SIM

-

-

-

-

-

-

-

-
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Wollner deixou a Forminform e iniciou a Alexandre Wollner Programação 
Visual no início dos anos 60. A empresa se tornou a Designo em 1962. 
Em 1979, Wollner fechou a Designo em função dos custos que, segundo 
ele, eram muito altos, e a alguns problemas com impostos. Optou então 
por seguir carreira solo.

Alexandre Wollner

Sinalização do banco 
Itaú, 1966. Wollner foi 
chamado junto com 
Karl Heinz Bergmiller 
para criar o sistema de 
sinalização do prédio-
sede do banco, à epoca 
denominado Banco Federal 
Itaú, cujo logo foi criado 
por Aloisio Magalhães.

1962     Designo
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Lanover
Wollner, 1966

Equipesca – embalagens, produtos, editorial, uniformes 
Wollner e bergmiller, década de 70
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 Alcominas

Imobiliária Galuzzi 

Centro de Turismo 
Nova Lindóia

Moinhos Santista 

Prumos do Brasil S.A.

Tayna Construções

Paramount Textil

Fiação Indiana Têxtil 

 Coretron 

Delfim Comércio e Indústria 

Mam 

Escriba

Securit 
Móveis para Escritório

Companhia Geral de Minas 

Metal Leve

CETEL
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Probjeto - Móveis Cermica

Válvulas Hydra  
Equipamentos Indústriais 

Eucatex

Poliolefinas Petroquímica 

Aterro do Flamengo

Brasibel

Norbrasite

MZ Mayer Zemmel

Compesca 

Companhia Brasileira 
de Sintéticos 

Cobertores Guaratinguetá 

Brasil Wagen

Lanover Celucat - Papel e Celulose 
Catarinense Grupo Klabin 

Fósforos luminar
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Promax

Copar 

Vale

Usina Santa Elisa

Petroquímica União

Zanini 

SPGAS

Biscoitos São Luiz (Nestlé)

Museu de Arte 
Contemporânea da Univ. de 

São Paulo 
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 Mabisa

Construtora 
Gustavo Halbreich

Presentes GG 

Brasilit

Cia. Agrícola Sertãozinho 

Companhia 
Brasileira de Fósforos

Tintas Sumaré 

Terra foto 

Monreal Mogiana de Valores 

Solorrico 
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Prefasa  

Klabin 

KMP 

Pellegrino 

Ultragaz 

ABBC 

Indústrias JB Duarte 

Incorpore

Indústrias Mausa
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Paparazzi
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Lew Parrella 0km
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Outro importante escritório a foi M+N+P, fundada em 1960 por Aloísio 
Magalhães, Luiz Fernando Noronha e o arquiteto Artur Lício Pontual, que 
tinha o foco inicial nas áreas de arquitetura, construção civil e programação 
visual. Aloísio Magalhães pertencia à elite pernambucana, estudou direito, 
envolveu-se com teatro e, em 1951, recebeu uma bolsa do governo francês 
para estudar museologia no Museu do Louvre, em Paris. No período, 
frequentou o Atelier 17, que era um centro europeu de gravura, dirigido por 
Stanley William Hayter. Entre os frequentadores do centro, figuravam Juan 
Miró, Hans Arp e Yves Tanguy. Concluiu seus estudos, voltou ao Brasil, 
montou exposições, apresentou suas pinturas. Em 1954, fundou o Gráfico 
Amador, que foi o núcleo da tipografia experimental no país. Dois anos 
depois, ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e aprimorou-se 
na técnica de impressão offset na oficina The Falcon Press, fundada por 
Eugene Feldman, com quem publicou o livro “Doorway to Portuguese”.

Aloísio Magalhães 
na PVDI nos anos 60

1960     PVDI
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Em 1960, ao fundar a M+N+P, Aloísio envolvia-se cada vez mais com 
o design. Noronha e Pontual saíram do escritório em 1962, o qual passou 
a se chamar AM PVDI (Aloísio Magalhães Programação Visual e Desenho 
Industrial). Em 1970, o escritório passou a se chamar somente PVDI. 
Aloísio começava a se ausentar da prática em função de sua projeção 
política. Ajudou, por exemplo, a montar um órgão governamental 
responsável por levantar, preservar e divulgar a cultura no país. Um dos 
projetos de maior abrangência então desenvolvido foi para a Petrobrás, 
o qual se tornou um marco entre os programas de design brasileiros.

Palheta Cafés Finos
PVDI, 1962
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Brinquedos Guri 
PVDI, 1966.

Comgas
PVDI, 1971.
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Petrobrás
PVDI, 1970.
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Universidade de Brasília

63

Projetos >> PVDI

Petite Galerie 

Jornal do Brasil Editora Delta 

Brafor

Companhia Bragança 

Dietrícia 

Cotonificio Capibaribe

Alimba

Banco do Credito Territorial 

Palheta Cafés Finos 

Kei Engenharia 

Cia Brasileira de Estruturas

Empire Hotel 

Icomi 

Campo de Campina Grande 

60

60

62

63

61

60

62

63

60

62

63

61

60

62

63
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Produtos Beija-Flor

66

Projetos >> PVDI

Banco de Crédito Mercantil 

Construtora Cimbra Rede Globo

Light

Laboratório Mauricio Villela 

Banco Moreira Salles 

Banco do Estado 
da Guanabara

Banco Mercantil de 
Pernambuco 

Caemi

Companhia Sol de Seguros 

Produtos Guri 

VI Centenário da Fundação 
da Cidade do RJ 

Bienal de São Paulo 

CCPL - Cooperativa Central 
de Produtos de Leite 

Banco Aliança 

64

63

65

66

-

63

65

66

64

65

66

65

64

65

66
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International Coffee 
Organization (Londres)

69

Projetos >> PVDI

 Cooperativa Central dos 
Produtores de Açúcar e 

Álcool 

Policlínica Geral Servienge Serviços de 
Engenharia

Compacta 
Feiras e Exposições

Docenave

Seguradora Brasileira  

Standart Propaganda 

Vale do Rio Doce

Ministério das Relações 
Exteriores

Construtora Queiroz Galvão  

Banespa

Banco Itaú

Aliança de Minas Gerais  

Empetur 

Grupo Mercantil do Brasil 

66

67

67

68

66

67

67

69

67

68

69

66

66

68

69
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 Imobiliária Novo Mundo 

71

Projetos >> PVDI

Usina da Barra  

Petrobrás Apolo Elevadores

Listas – Guias Telefônicos 

Deca

Produtos Têxteis Capibaribe  

Real Café

Associação dos Usineiros 
de São Paulo 

IASA

Museu de Valores 

AGGS Indústrias Gráficas 

Construtora Continental 

Souza Cruz

Comgas - Companhia 
de Gás de São Paulo 

Imprinta

70

69

70

71

70

69

70

71

69

70

71

70

69

71

71
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A. Silva Óleos Vegetais 

72

Projetos >> PVDI

Correios

Brennand Grupo Paraíso 

Multialimentos Tropicais 

SICPAT Tintas Fiduciárias 

Dannemann Siemsen Bigler * 
Ipanema Moreira

CafCof

Banrisul

Tecido Nova América

Furnas Centrais Elétricas 

Indústrias Zillo 

Banco Nacional

Clínica Belavista

Servomatic 
Automatização de Vendas

Café Cafuso

71

71

71

72

71

71

72

72

71

72

72

71

71

72

71
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Café União 

75

Projetos >> PVDI

Estacas Franki 

Serpro Jockey Club Brasileiro  

GEIPOT Planejamento de 
Transportes

Petrominas

Coperalcool 

Governo de Santa Catarina

INEP

Lloydbras

Hotéis Othon 

Café Caboclo 

Atalla Agroindústria 

Itaipu Binacional 

Grupo Peixoto de Castro 

Banco Central

73

73

74

75

73

73

74

75

73

74

75

74

73

74

75
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Caixa Econômica Federal

76

Projetos >> PVDI

Açúcar União 

Banco Boavista 
Cooperativa Central 
dos Produtores de 

Açúcar e Álcool

Crefisul

Café Pilão 

Cronus Construção 

Arquidiocese

Grançúcar

Açúcar São Paulo 

CSU Centro Social Urbano

Fepasa

Comlurb

Açúcar Neve 

Governo do Piauí 

Central Paulista 
Agropecuária 

76

75

76

76

76

75

76

76

75

76

76

76

75

76

76
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Projetos >> PVDI

Riotur

Citrosuco

Dimelo Construção Agroquímica Rafard

Autódromo da Cidade 
do Rio de Janeiro

Zoo Rio 

PetrobrásEmbratur

82

76

82

76 77 77

77 77
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Outro escritório fundado nesse período foi a Cauduro e Martino Arquitetos 
e Associados. Fundada em 1964, por João Carlos Cauduro e Ludovico 
Martino, a empresa teve importante papel no Brasil. Aos 17 anos, Martino 
trabalhou no escritório do seu primo, o arquiteto Plinio Croce, sócio 
de Roberto Aflalo, iniciando, então, o aprendizado em desenho técnico. 
Em 1951, estudou Desenho Industrial no Instituto de Arte Contemporânea 
do Museu de Arte de São Paulo (IAC-MASP), por um ano. Conheceu 
Cauduro na faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (FAUUSP), em 1956. Cauduro passou pelos escritórios de arquitetura 
de Clóvis Felipe Olga e, adiante, de Carlos Milan e Joaquim Guedes. 
Em 1960, ganhou bolsa de estudos do governo italiano e aprimorou o 
conhecimento em desenho industrial na Facoltá di Architettura da Universitá 
degli Studi de Firenze. Ambos tornaram-se professores da FAUUSP 
e realizaram alguns trabalhos juntos. Em 1964, Martino comprou a parte 
de Karl Heinz Bergmiller, sócio de Cauduro em um estúdio que montaram. 
No estúdio, Bergmiller e Cauduro realizaram, por exemplo, a criação 
de todo o mobiliário da Cidade Universitária para a Universidade de São 
Paulo (Fundusp). Após a associação de Martino, o escritório desenvolveu 
importantes projetos como o do Grupo Industrial Villares, que se tornou um 
marco entre os programas de design brasileiros para empresas privadas.

João Carlos Cauduro e 
Ludovico Martino nos anos 60

1964     Cauduro e Martino
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Grupo Industrial Villares 
Cauduro e Martino, 1967

METRO DE SP
Cauduro e Martino, 1967

Indústrias Villares SA Divisão Elevadores, Indústria Villares SA DivisãoEquipamentos,
Aços Villares SA, Vibar Indústria e Comércio SA -1967

Empresas Villares - 1967

constituem quatro grandes famílias sintáticas,
passíveis de serem entendidas como estratégias
de enfrentamento do desafio que é desenhar
um sinal.

Símbolos

O nosso percurso começa pelos símbolos. São
os sinais independentes do texto. Diferente
dos demais grupos, aqui há uma manifestação
mais explícita da dimensão semântica do
discurso visual. O da FAU USP é exemplar nesse
sentido. Ludovico Martino conta que os
símbolos mais comumente relacionados à
arquitetura e ao urbanismo eram,
respectivamente, a coluna grega e o sol.
O então aluno da faculdade fundiu as duas
imagens em um único desenho: é o sol e, ao
mesmo tempo, o corte de uma coluna dórica.
A síntese brilhante ilumina até hoje a longa
trajetória dos designers.

No projeto da Villares, de 1967, o pensamento
sistêmico foi incorporado à própria gênese do
sinal. O símbolo da Villares não nasceu como
um sinal apenas, mas como uma família de
sinais produzida pela repetição de um módulo
triangular. A cada arranjo feito com seis
módulos correspondia um sinal, a cada sinal
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Fiel Móveis e 
Equipamentos Industriais

71

Projetos >> Cauduro & Martino

Metal 2 Indústria e Comércio 

Indústrias Villares TV2 Cultura São Paulo 

Planeng Planejamento e 
Engenharia

Stahl Bussing do Brasil 

CECAP Caixa Estadual de 
Casa para o Povo

Hoffmann Bosworth 
do Brasil

Banco Regional 

CBPO Companhia Brasileira 
de Projetos e Obras 

Polo Construtora e 
Planejamento

Delfim Comércio e Indústria

CESP Centrais Elétricas  
de São Paulo  

Metrô Companhia do 
Metropolitano de São Paulo 

Frigorífico Agrícola de 
Descalvado

Siderúrgica N.S. Aparecidas

67

64

68

69

67

64

69

69

65

69

70

67

66

69

71

Metal 2 Indústria e Comércio - 1964

Banco Regional - 1964

Stahl Bussing do Brasil - 1965
CESP Centrais Elétricas de São Paulo - 1966

Empresas Villares - 1967
CBPO Companhia Brasileira de Projetos e Obras - 1967 Metrô Companhia do Metropolitano de São Paulo - 1967

TV2 Cultura São Paulo - 1968

Polo Construtora e Planejamento - 1969
CECAP Caixa Estadual de Casa para o Povo - 1969

Frigorífico Agrícola de Descalvado - 1969
Planeng Planejamento e Engenharia - 1969

Delfim Comércio e Indústria - 1969

Hoffmann Bosworth do Brasil - 1970 Siderúrgica N.S. Aparecida - 1971
Fiel Móveis e Equipamentos Industriais - 1971
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Semco Equipamentos 
Industriais

84

Projetos >> Cauduro & Martino

Trefil Paulista de Tretilação

Playcenter Cerâmica Mogi-Guaçu

Credicard Companhia de 
Turismo, Promoção e Adm.

Indústrias Romi

CESP Companhia Energética 
de São Paulo

Banco da Bahia

Cerâmica Sant’ana

Concretex

Camargo Campos 
Engenharia e Comércio

Banco Auxiliar

Banco Noroeste

Banespa 

Companhia Paulista 
de Força e Luz

Banco 24 horas

73

72

76

78

73

72

77

79

72

77

82

75

73

78

83

Trefil Paulista de Tretilação - 1972
Cerâmica Sant’ana - 1972

Indústrias Romi - 1972 Banco Noroeste - 1973

 Playcenter P.M.S.P.V. Empreendimentos e Participações - 1973
Concretex Engenharia do Concreto e Coligadas - 1973 Banco do Estado de São Paulo Banespa  - 1975

Cerâmica Mogi-Guaçu - 1976

CESP Companhia Energética de São Paulo - 1977

CPFL Companhia Paulista de Força e Luz - 1978
Credicard Companhia de Turismo, Promoção e Admistração - 1978

Banco Auxiliar e Coligadas - 1979

Banco da Bahia - 1982

Banco 24 Horas  Tecnologia Bancária - 1983

Semco Equipamentos Industriais - 1984
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Bravox

90

Projetos >> Cauduro &  Martino

Kadron

Calçados Samello US TOP São Paulo 
Alpargatas

Arcom

Jeaneration São Paulo 
Alpargatas

Tend Tudo

Unidas

Sul América Seguros

White Martins 
Gases Industriais

Kibon 

Sistema CNI Entidades 
Nacionais e Estaduais

Só Brinquedos

Listel Listas Telefônicas

Autolatina 

Natura

85

84

86

88

85

84

86

89

84

86

89

85

85

87

89

Kadron / Redesenho - 1984

Sul América Seguros - 1984 Jeaneration  São Paulo Alpargatas - 1984

Só Brinquedos - 1985

Calçados Samello - 1985

White Martins Gases Industriais - 1985

Listel Listas Telefônicas - 1985

US TOP  São Paulo Alpargatas - 1986

Kibon Indústrias Alimentícias - 1986

Tend Tudo Materiais para Construção - 1986

Autolatina Comércio, Negócios e Participações - 1987 Arcom  Armazém do Comércio - 1988

Sistema CNI Entidades Nacionais e Estaduais - 1989

Empresa Unidas de Veículos e Serviços - 1989

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura - 1989

Bravox Indústria e Comércio Eletrônico - 1990
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Lyptus – Aracuz Produtos 
de Madeira

99

Projetos >> Cauduro & Martino

Sebrae

TELESP Celular Banco do Brasil

Portobello Shop

Noroeste

Embrapa

Lojas Riachuelo

Dabi Atlante

Unibanco 30 horas

Caesar Park Hotels & 
Resorts

Guarapes Confecções 

Qualitá Foods Products Inc

Grupo VR

Tintas Ypiranga

Intelig Telecomunicações

92

91

93

98

92

92

95

98

92

96

98

93

92

96

99

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 1991 Dabi Atlante Indústrias Médico Odontológicas - 1991 Banco Noroeste - 1992

Qualitá Foods Products Inc - 1992

TELESP Celular - 1992

Unibanco 30 Horas  Unibanco União de Bancos Brasileiros - 1992

Grupo VR - 1993 Banco do Brasil / Redesenho da Marca - 1993

Caesar Park Hotels & Resorts - 1995

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 1996

Embalagens Ypiranga  Akzo Nobel - 1996

Portobello Shop - 1998

Guararapes Confecções  - 1998

Lojas Riachuelo - 1998

Intelig Telecomunicações - 1999

Lyptus  Aracuz Produtos de Madeira - 1999
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Projetos >> Cauduro & Martino

Banespa

Playcenter Unimed (Redesenho)

MinasgásBlindex

Associação Nacional dos 
Bancos de Investimentos

Dako

Supergasbras

03

00

0404

01 01

04

03Banco do Estado de São Paulo Banespa - 2000 Blindex  Pilkington Brasil - 2001

Minasgás Distribuidora de Gás Combustível - 2001

GE Dako - 2003

Playcenter Divert Empresa de Divertimentos Públicos - 2003

ANBID  Associação Nacional dos Bancos de Investimentos - 2004
Supergasbras Distribuidora de Gás - 2004

Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas / Redesenho - 2004

Drogasil S.A. - 2006

Vale - Companhia Vale do Rio Doce - 2007
Lojas Riachuelo - 2007

Ferrovia Centro Atlântica S.A.  - 2007

Nova América S.A. Agroenergia - 2007
BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social - 2009

CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 2009 Santos Brasil Participações S.A. - 2009

Santos Brasil Participações 
S.A.

09

Ferrovia Centro Atlântica 
S.A.

Vale

BNDES - Banco Nacional 
do Desenvolvimento 

Econômico Social

Drogasil S.A.

Nova América S.A. 
Agroenergia

Lojas Riachuelo

CPTM

0706

07

07

09

07

09
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A segunda geração brasileira de consultorias de design aproveitou também o 
contexto de crescimento do parque industrial, mas principalmente o crescimento 
do setor de serviços no país. Entre as empresas que surgiram, estão:

1978 Und

1979 SAO  

1979 Oz

1980 BC&H



A formação das empresas e profissionais de Branding no Brasil e no mundo
91

A UND foi originalmente fundada como “Hirata Chamma e Ota Arquitetos” 
por Lelé Chamma, Hirata e Junosuke Ota. Lelé teve uma rápida passagem pela 
Cauduro e Martino e, ao terminar seus estudos na FAU, formou a empresa 
com seus colegas. A primeira formação não obteve viabilidade econômica. 
Adiante, foi então criada a “Chamma und Stickel” por Lelé, Fernando Stickel 
e Iris DiCiommo, também colegas da FAUUSP. O primeiro trabalho foi um 
contrato para desenhar artes finais de mapas de itinerários de ônibus para 
a Companhia de Engenharia de Tráfego. Em 1978, com a formalização da 
empresa, seu nome passou para UND Corporate Design. Dois anos depois, 
Iris e Fernando deixaram a sociedade e Junosuke Ota voltou como sócio. 
O primeiro grande projeto aconteceu em 1979. Foi feito para a Toller de 
Abel Toller e envolveu uma complexa estrutura de empresas agrícolas e de 
serviços, todas no setor de produção de cítricos. Outro importante projeto da 
UND, de grande repercussão nacional, foi o reposicionamento da Petrobrás 
em 2000, quando houve a sugestão do nome Petrobrax.

Amil
Und, anos 90

1978     Und
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Cosan

88

Projetos >> Und

Toller

Noroeste Companhia Atlética

Secretaria do Meio Ambiente 
de SP

Consórcio Industrial Têxtil

Usina São Martinho

Banco Bozano Simonsen

Compushop

Mofarrej Park Hotel

Decalda

Fundação Carlos Chagas

Cortal Tintas

Atacadão

Amil

Eternit

84

79

84

87

84

82

86

88

82

86

88

84

82

86

88
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Grande Hotel

97

Projetos >> Und

Hipermercados Extra

Delta Records Ecol

Rush - Rede de Postos
de Serviços

Carnes Wessel

Águia Branca

InPar

Bike Tech

Corona Agroindústria

Novadutra Rodovia

Clube de Campo de 
São Paulo

Eterbras

Casa do Pão de Queijo

Rei do Mate

SAO Parking

93

89

94

95

94

90

95

95

91

95

95

94

93

95

96
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Alianti

03

Projetos >> Und

Droga Raia

Camargo Corrêa Transportes Hudson

Apprimus

Doux

Ultragaz

OdontoPrev

Auto BAN

Sem Parar

Petrobrax

Fiducia

Tática

Casa Santa Luzia

GTax

ANBA

98

96

99

01

99

98

00

02

98

01

02

99

98

01

03
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Projetos >> Und

Acatec

Max Ira

Nova Fronteira

Empório Siriúba

Federação das Câmaras 
de Comércio Árabes Sul 

Americanas

Vista Engenharia

Marmoris

Banco Fator

Garimp

Apris

Haras Albar

Dix Saúde

Amil

Câmara de Comércio Árabe 
Brasileira

Cambuhy Investimentos

08

04

09

11

08

04

09

11

05

10

11

08

06

10

11

10
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Já a SAO, surgiu dentro da agência DPZ, em 1979, como seu braço de 
design. Assim dizia o texto de sua criação:

O logo da SAO era a etiqueta da Air France utlizada nos voos com destino 
a São Paulo. Hugo relata que “um dia, o Petit, que tinha voltado de uma 
viagem à Europa, veio até minha mesa me mostrou a etiqueta da Air France 
que tinham colocado na sua pasta de mão e me disse. O que você acha de a 
gente usar como marca nominativa e gráfica? Até então era chamada divisão 
de design da DPZ e não tinha logo.”

Petit, que desenhou em 1970 a logo preta, quadrada, de borda arredondada 
do Itaú (quatro anos depois que Aloísio Magalhães desenhou a logo 
triangular para o banco), aconselhou o Itaú a instalar uma área interna de 
design, propondo uma revisão e normatização das expressões visuais do 
banco. Nessa época, o Itaú tinha passado a ocupar o segundo lugar no 
ranking de bancos privados do Brasil, após algumas aquisições e fusões, e 
após ter atingido mais de mil agências.

A área, dirigida por Petit, foi instalada no quinto andar da DPZ e por lá 
permaneceu. Alexandre Wollner, que tinha recentemente fechado sua 
empresa Designo, foi convidado pelo diretor para atuar como consultor do 
projeto do Itaú. Petit chamou também Hugo Kovadloff para fazer parte da 
equipe. O programa de design das instituições financeiras Itaú durou quase 
três anos. A cor laranja foi introduzida nessa época.

“Entendendo que já existem no Brasil suficientes recursos técnicos e de 
criação atuando nas áreas de comunicação publicitária, mas um vácuo 
no que se refere à administração de recursos não publicitários, a DPZ, 
em julho de 1979, concretizou o objetivo de transformar algumas de suas 
atividades gráficas numa empresa altamente especializada em design.”

– Texto de fundação da SAO

1979     SAO
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Após o projeto do Itaú, Hugo foi nomeado diretor da SAO. No início dos 
anos 90, ele sai da empresa e, logo depois, a SAO fecha as portas. Um dos 
últimos projetos desenvolvidos foi a atualização do logo da Hering em 1992.

“Posso afirmar que o Itaú foi o primeiro banco nacional a trabalhar sua 
identidade corporativa de forma global e em todos os pontos de contato com 
seus públicos: desde suas agências até o tom de voz dos funcionários, tudo 
foi planejado para refletir o posicionamento e a personalidade do banco.” 

– Hugo Kovadloff

Itaú
Sao, 1979
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Bicicletas Monark 
SAO, 1987

Vasp
Sao, 1985
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Órbita Sistemas
Aeroespaciais

80s

Projetos >> SAO

Banco Itaú

Textil Tabacow Cambial Foto Vídeo e Som

Feeling Promoção
e Comunicação Ltda

Parque dos Mangabeiras

Companhia Paulista
de Produtos Lácteos

Itaú Cup

Cigarros Hollywood

Bar e Restaurante 
Lua de Tomate

Cartão de Crédito Trishop 

Embalagens Gradina
(Gessy Lever)

Instituto Butantan

Borlem

Construtora Sampaio 
Ferreiro

Itautec

80s

79

80s

80s

80s

82

80s

80s

80s

80s

80s

80s

80s

80s

80s
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Projetos >> SAO

Paulistur

Revista Gourmet 
Internacional

Vasp

Philco

Petit Indústria e Comércio
de Plásticos

Bicicletas Monark

Secretaria de Esporte
e Tursimo do Estado de SP

Sulimob Bom Desenho Lojas Bazaar

Duratex S.A.

Hering

Embalagens Sunin 
(Phytoervas)

TV MancheteBanco Sandoz SA

Papaiz

80s

80s

85

89

80s 80s 80s

80s

86

92

80s

87

8380s

80s

89
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Nesse período, surgiu a Oz Arquitetos Associados - hoje, Oz Estratégia+Design 
- resultado de uma amizade sólida dos colegas de graduação na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP – 
André Poppovic, Giovanni Vannucchi e Ronald Kapaz. Ronald e André 
tiveram passagem pela Cauduro e Martino. Na Cauduro, Ronald participou 
do projeto do Banco Auxiliar e acompanhou o do Banespa e André foi parte 
da equipe do projeto do metrô de São Paulo.

Penalty
OZ Design, 2009

CD Hermeto Pascoal
Oz Design, 1982Cartão Sollo

Oz Design, anos 80

“A Oz nasceu como uma iniciativa pioneira de começar a praticar 
no mercado Brasileiro o Design Gráfico, uma nova disciplina que 
acabava de chegar ao país, através de imersões pontuais de arquitetos 
interessados nos movimentos de vanguarda da Europa dos anos 60.” 

– Ronald Kapaz

1979     Oz
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Projetos >> Oz
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Centro Brasil Design
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Projetos >> Oz
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A formação da BC&H se deu em 1997, mas a história da empresa começou 
em 1980, com a fundação da Rogério Batagliesi Arquitetos Associados, 
logo após a passagem de Rogério Batagliesi pela Cauduro e Martino. Hélio 
Carvalho, formado na FAUUSP, que também passou pela Cauduro, tornou
-se sócio em 1984 quando o escritório passou a se chamar Batagliesi & 
Carvalho Arquitetos Associados. Essa configuração durou até 1994, quando 
César Hirata, formado também pela FAUUSP, associou-se ao escritório 
(passou brevemente pela UND em 1983 e adiante pela Cauduro e Martino 
até 1985). A empresa, então, tornou-se a Arquitetos, Batagliesi Carvalho & 
Hirata, Designers. Em 1996, Batagliesi deixa a sociedade (fundou a Batagliesi 
Arquitetos+Designers) e Carvalho e Hirata criam a BC&H Design, em 1997. 

Rede de postos de serviços Aster
BC&H, década de 90

1980    BC&H
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TradeNet

Projetos >> BC&H
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Projetos >> BC&H

Grupo Tavares
de Melo

Frutess (Nestlé) Conibra

Mr. Clean
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Megamídia

Novelprint
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Com a abertura de mercado, o Brasil aderiu à economia global, consequência 
da formação dos mercados norte-americano e europeu a partir da segunda 
guerra. Desde os anos 60, a indústria brasileira e, futuramente, o setor de 
serviços, começaram a ganhar cara no Brasil e as consultorias de design, 
nacionais e estrangeiras, tiveram o importante papel de desenhá-la. O desafio 
da identidade das empresas, que, a partir da década de 60, era resolvido 
apenas de maneira estética, no final de 1990 se deslocou gradualmente para 
questões mais complexas. Os profissionais de design, que em sua maioria 
eram técnicos, se viram desafiados com questões estratégicas de negócio. 
Começava a acontecer aqui, nos anos 90, o que havia acontecido na década 
de 60 nos Estados Unidos principalmente. 

Em resposta a esse contexto, surgem vários escritórios.

1984 GAD

1990 D Designers  

1993 Ana Couto

1999 Thymus

2001 2DA
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Em 2003, a equipe do GAD desenvolveu o projeto da Claro no momento em 
que a Telecom Américas unificou as operadoras de telefonia móvel Americel, 
ATL, BCP Nordeste, BCP São Paulo, Claro Digital e Tess. Na ocasião, a 
empresa de design Duffy & Partners, na pessoa de Joe Duffy, foi originalmente 
contratada para o projeto, porém, chegaram a uma solução alegórica, 
carnavalesca. O GAD - então responsável pela implantação do projeto no 
Brasil, que incluía mais de 6 mil pontos de venda - foi convidado para desenhar 
também as expressões visuais.

“Foi durante um debate no MIS, Museu da Imagem e do Som (...) que reencontrei 
Luciano Deos, do Gad. Ele estava em São Paulo por alguns dias, procurando 
um local para abrir um escritório. Depois do debate, resolvemos sair para 
jantar e conversamos bastante. No dia seguinte, almoçamos e continuamos a 
conversar. Ao final, decidimos que eu iria me integrar à equipe que ele pretendia 
montar na nova unidade. Vim para o Gad num momento importante de sua 
história, quando ficou decidido que a empresa teria atuação nacional.” 12

– Hugo Kovadloff

12 Hugo Kovadloff, Roteiro de uma vida no design. Edições Rosari, 2008.

Em 1984, Luciano Deos, que estudou arquitetura na UFRS e especializou-se 
em marketing pela ADVB/RS, fundou, em Porto Alegre, o GAD’Design. 

Em 1992, os designers Antônio Raupp e Valpírio Monteiro se tornaram 
sócios. O arquiteto Leonardo Koboldt entrou para a sociedade em 1996. 

Em 2002, a empresa abriu escritório em São Paulo e Luciano convidou 
Hugo Kovadloff para a formação da equipe.

1984    GAD
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Claro
GAD 2003
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Projetos >> GAD
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Projetos >> GAD
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ARQUIVO
EM REVISÃO

Projetos >> GAD
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Outra empresa que surgiu a partir de 1990 foi a D Designers. Hugo Kovadloff, 
seu fundador, teve contato com design e comunicação pela primeira vez em 
1965, quando foi estagiário na agência de propaganda que atendia o Moinho 
Santista, empresa onde seu pai trabalhava. De 1966 a 1969, desenvolveu 
projetos para a Cooperativa Agrícola de Cotia, Conjunto Coral de Câmera da 
USP, Inferpa, Gráfica Rebizzi e Mobília Contemporânea.

No ano de 1969, entrou na Designo, fundada por Alexandre Wollner, o qual 
se tornou seu grande mestre. Hugo relembra a impressionante biblioteca 
de Wollner, com revistas europeias que assinava regularmente. Na época, 
trabalhou com Ricardo Ohtake, Leo Kiyotani, Nelson Graubart e João 
Francisco Calabrese. Participou dos projetos realizados para a Celucat 
do grupo Klabin, cobertores Guaratinguetá, Fósforos Luminar (do grupo 
Fiatlux) e da Equipesca. Em 1972, iniciou o curso de Programação Visual 
no Mackenzie e, meses depois, saiu da Designo.

De 1972 a 1973, Hugo Kovadloff teve uma breve passagem pelo escritório de 
Ricardo Ohtake, Dalton de Lucca e José Roberto Graciano. Adiante, entrou na 
Hidroservice, empresa paulista de engenharia. Lá estava sendo desenvolvido 
o projeto do Aeroporto Internacional do Galeão. Junto à engenharia, tinha sido 
criada uma área de design para desenvolver o projeto de sinalização. Em 1974, 
Hugo ganhou bolsa de estudos do CICMAT - Centro de Investigación en 
Comunicación Masiva, Arte y Tecnologia, em Buenos Aires.

De pé e da esquerda para direita: Alexander 
Neumeister, Celso Santos e Hugo Kovadloff. Sentados: 
Ângela Carvalho, Milton Cipis e Claudio Novaes. 
Alex, Celso e Ângela eram sócios da NCS Design (de 
produto) do Rio de Janeiro e, nessa época, tinham feito 
uma parceria para desenvolver projetos conjuntos.

1990     D Designers
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Banco Bamerindus
By Designers, anos 90

Em 1976, de volta ao Brasil, ingressou na indústria de móveis Escriba, 
que tinha um departamento de design com um núcleo de produto e outro 
gráfico, dirigido por Karl Heinz Bergmiller. Hugo trabalhou com Goebel 
Wayne, que era assistente de Bergmiller. Em 1978, saiu da Escriba e 
iniciou sua trajetória na SAO, que estava sendo formada como núcleo 
de design da DPZ. Se tornou o diretor do escritório em 1980, liderando, 
então, vários projetos, como o dos cigarros Hollywood, Bicicletas Monark, 
Vasp, Parque dos Mangabeiras, Instituto Butantan, Duratex. Saiu da 
SAO em 1990 e fundou a D Designers, junto com Milton Cipis e Claudio 
Novaes. Adiante, fizeram parceria com a empresa P&B de Belo Horizonte, 
fundada por João Delpino e Ângela Dourado. O escritório se tornou, 
então, By Design. Faziam parte os profissionais: Ângela Dourado, Paulo 
Prado, Bernardo Lessa, João Delpino, Claudio Novaes, Milton Cipis, Vittorio 
Torchetti e Hugo Kovadloff.

A By Design, adiante, fez parceria com o escritório de Rubén Fontana de 
Buenos Aires. O objetivo foi explorar o recém criado Mercosul, oferecendo 
aos clientes brasileiros e argentinos diversos serviços como comunicação 
visual, desenho industrial, arquitetura, gerência de produtos e marketing. 
A empresa fechou em meados dos anos 90 e Hugo foi convidado para liderar 
a Flag, criada em 1995, como um núcleo de design da Young & Rubicam.
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Projetos >> D Designers
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Outro escritório criado nessa época foi o Ana Couto, que levou o nome de 
sua fundadora. Ana Couto estudou design na PUC-RJ e, ao se formar, abriu 
um ateliê de design em Copacabana. Em 1992, morou nos Estados Unidos, 
onde fez mestrado em Comunicação Visual no Pratt Institute - Nova York. 
Ao voltar, abriu a Ana Couto Design, em 1993. Um dos primeiros projetos 
de repercussão foi o trabalho para a estatal Flumitrens em 1998, após a 
privatização. Os trens da Supervia, que eram mal vistos, obtiveram grande 
aceitação popular, chegando a ser apelidados de “trens da Disney.”

Projeto para o Unibanco 2005 
desenvolvido pelo escritório Ana Couto

1993     Ana Couto
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Projetos >> Ana Couto
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A privatização da empresa fornecedora de energia elé-
trica no Rio de Janeiro, CERJ, deu ensejo a um projeto 
completo de branding, que começou pelo novo batis-
mo da empresa. A sigla, tão comum no setor, deu lugar 
a um nome sintonizado com os atributos delineados 
para a marca, sintetizados nos adjetivos “próxima, 
quente, expansiva, cotidiana e simples”. No símbolo, 
de uma síntese notável, um pedaço de círculo se trans-
forma num facho de luz.

Solução
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A partir dos anos 90, começam também a surgir no mundo, as consultorias 
de Branding, com o foco exclusivo em gestão de Identidade. No Brasil, é 
o caso da Thymus, fundada por Ricardo Guimarães em 1999. A trajetória 
profissional de Ricardo começou em 1969, quando entrou para a Norton 
Publicidade como redator. Passou pela JWT, nos anos 1970, Proeme e 
CBBA/BBDO. Em 1979, foi para a Apoio Comunicações13 trabalhar com 
Jorge Adib no Merchandising da TV Globo.

13  Jorge Adib foi convidado em 78 por Joe Wallach para estruturar o merchandising da TV Globo. 
Abid mudou para o Rio de Janeiro e fundou a Apoio que foi pioneira na área de merchandising 
na televisão (criava e comercializava produtos nos programas da emissora).

“Fui redator a vida toda. E é o profissional de criação, em geral, que se apaixona 
pelo problema do cliente. Isso acabou levando-me à busca da condição de 
resolver o problema do cliente, da melhor forma possível. E, nem sempre, na 
minha carreira profissional, tive circunstâncias - nas agências - que facilitassem 
resolver o problema do cliente. Em geral, tinha que resolver o problema da 
agência, que era de faturamento. Quer dizer, o negócio da agência, às vezes, 
conflitava com a minha paixão de resolver o problema do cliente. O problema 
do cliente, nem sempre, podia ser resolvido com campanhas e anúncios.”

– Ricardo Guimarães

Criou, em 1983, com Denis Giacometti, a Guimarães Giacometti, que se 
tornou o embrião da Guimarães Profissionais de Comunicação e Marketing, 
fundada em 1990. Tinha, então, seu trabalho pautado pelo conceito de 
Brand Equity. A Natura tornou-se cliente da empresa em 1992 e, seis anos 
depois, Ricardo Guimarães foi o responsável, no Brasil, pela implantação do 
projeto desenvolvido para a Natura pela Interbrand.

Um ano depois, em 1999, a Thymus foi criada. Um de seus primeiros 
projetos foi para as Organizações Globo, em 1999, quando os três irmãos 
e controladores do grupo - José Roberto, Roberto Irineu e João Roberto 
Marinho – buscaram formalizar e estruturar a identidade da organização 
para orientar a evolução da empresa. Esse projeto foi realizado em 
parceria com a Interbrand.

1999     Thymus
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A 2DA é uma consultoria mineira de estratégia e gestão de marcas fundada, 
em 2001, por Daniel Guimarães - que começou sua carreira como designer 
sobre os pilares do branding. Adiante, a designer Carol Gomes tornou-se 
sócia da empresa que é pioneira do Branding em Minas Gerais. 

“Em 2001 quando iniciei a 2DA não existiam empresas exclusivamente de branding em 
Minas, como já era o caso de Rio e São Paulo.”

– Daniel Guimarães

A 2DA é a idealizadora do Branding Minas, um evento que busca trazer 
a prática do branding para o universo de gestores, empreendedores, 
profissionais de RH e diretores de marketing e comunicação.

2001     2DA
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Ciências Médicas
2DA, 2013
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Região do Queijo da Canastra
2DA, 2014
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Projetos >> 2DA
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As trocas 
dos profissionais 
brasileiros com 
os estrangeiros
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Muitos contatos de consultorias e profissionais brasileiros com os 
estrangeiros vêm sendo estabelecidos, principalmente a partir dos anos 40.

Três anos após criar a logo da Fotoptica, o escritório Raymond Loewy 
se instalou em São Paulo onde desenvolveu, sob a direção do arquiteto 
e designer americano Charles Sampson Bosworth, projetos de marcas, 
embalagens, estratégias de marketing, design de produtos, arquitetura 
e engenharia. 

Dos trabalhos iniciais que a equipe de Loewy realizou no Brasil, pode-se 
citar a linha de embalagens do sabonete Gessy, trabalhos para a Rochedo 
(utensílios de cozinha em alumínio) e a Brafor (linha de móveis), além de 
projetos para a GM e a Ford. Alexandre Wollner foi estagiário na empresa 
em 1951.

“Alguns designers estrangeiros estiveram entre nós, nesse período 
de pré-formação. Bernard Rudofsky, durante a guerra, excecutou 
alguns trabalhos, entre os quais a marca e o logotipo [além do 
mobiliário] da empresa Fotoptica [1944], que os utiliza até hoje”. 14

– Décio Pignatari

Grupo Industrial Pignatari
Raymond Loewy, 1951

Laminação Nacional de Metais 
Raymond Loewy , 1950

14 Décio Pignatari, Contracomunicação. Ateliê Editorial, 2004.

Logo da Fotoptica desenhada pelo designer 
e arquiteto Bernard Rodofsky em 1944
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Mais recentemente, a partir da década de 80, várias consultorias de Branding, 
principalmente americanas, começaram a visitar o Brasil. Entre elas, a Landor, 
que esteve aqui nos anos 80 prospectando companhias aéreas. Fizeram uma 
visita à SAO buscando parceria.

A Landor também visitou a Oz Design e pouco tempo depois a Oz recebeu 
a visita da Futurebrand. Ronald Kapaz comenta, sobre as conversas, que: 
“se fosse uma proposição de troca seria interessante e talvez teríamos 
estabelecido algum tipo de parceria.” Adiante, receberam a visita da 
Enterprise IG, recém comprada pelo grupo WPP. O grupo WPP, que enviou 
anteriormente a Landor, iniciou também tentativas de parcerias ao adquirir 
a Enterprise IG. Com essa última, os fundadores da Oz conversaram 
por mais de um ano, porém, a empresa acabou quebrando nos EUA e as 
oportunidades enxergadas não foram satisfatórias.

Outra tentativa da Landor de se instalar no Brasil, foi por meio da agência 
de publicidade Young & Rubicam. A então presidente Christina Carvalho 
Pinto procurou, na década de 90, oferecer todos os serviços e disciplinas 
que o grupo WPP (dono da Y&R) poderia oferecer no Brasil. Enxergou 
a oportunidade de trazer a Landor (recém comprada pela WPP) e Hugo 
Kovadloff foi chamado para essa empreitada. Porém, depois de várias 
negociações, a empresa decidiu não abrir escritório próprio no país, por 
conta do elevado investimento exigido na época (o dólar estava um para um 
com o real), além de sentirem a falta de uma cultura de design instalada no 
Brasil, o que poderia prejudicar a prospecção de clientes.

“Gostamos muito da apresentação [que a Landor fez 
à equipe da SAO], mostrava todo o levantamento da 
problemática. Começamos a entender que eles tinham um 
poder de venda e de fascinar as pessoas muito grande”.

– Hugo Kovadloff
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“Pouco antes da desativação da Flag, tive sob a minha responsabilidade 
o projeto de atualização da identidade visual do Banco Real. 
Desenvolvemos um manual completo de identidade onde estavam 
definidos os projetos de sinalização interna e externa das agências, áreas 
de auto-atendimento, uniformes e materiais impressos. A programação 
visual das famílias de produtos oferecidos pelo banco também foi 
desenvolvida e padronizada pelo projeto. A implantação foi iniciada em 
1997, mas somente algumas agências em São Paulo receberam a nova 
identidade, porque o banco foi vendido para o ABN Amro, e o Banco 
Real adotou a comunicação visual do grupo financeiro holandês.”

– Hugo Kovadloff

A agência, na pessoa de Christina, decidiu então fundar, em 1995, um 
núcleo de design da Y&R, que recebeu o nome de Flag. Hugo foi então 
chamado para liderar esse núcleo. Houve ainda a tentativa de estabelecer 
uma parceria entre a Landor e a Flag. Criaram até um documento chamado 
“Preliminary thoughts for a Landor/Flag working partnership”15. Mas, por 
fim, a aliança não deu certo. A Flag desenvolveu trabalhos, independentes 
da Landor, para empresas que eram clientes da agência. Quando Alexandre 
Gama substituiu Christina Carvalho Pinto em 1997, cortou o departamento 
de design. Na breve duração da Flag, foram realizados trabalhos para a 
Kodak, Refinações de Milho Brasil, Gradiente, Seagram. Um dos últimos 
projetos foi desenvolvido para o Banco Real, sobre o qual conta Hugo:

A Landor, então, decidiu vir para o Brasil via representação comercial. 
Bia Monteiro, executiva da Y&R na época, foi chamada para essa função e 
comenta que foram mais de 400 empresas prospectadas para conseguirem 
fechar o primeiro trabalho, que foi realizado para a Rio Sul e Varig, a partir 
de 1996. 

15  Hugo em seu livro “Roteiro de uma vida no design” escreve: na tentativa de parceria, chegou 
a ser desenvolvido um documento chamado “Preliminary thoughts for a landor/flag working 
partnership” enquando não se acertava uma relação formal. O documento dizia que tanto a 
Flag como a Landor reconheciam a habilidade de ambas empresas em seguirem estratégias 
independentes de crescimento no brasil; também reconheciam as vantagens mútuas de uma 
relação de trabalho coordenada. A proposta do processo de trabalho era a seguinte: O valor 
da Landor estaria relacionada à aquisição de novos negócios e nos processos de análises e 
desenvolvimento criativo, nas fases do processo de identidade e gestão de marcas. Do ponto 
de vista delas, o grande diferencial era a liderançå que tinham nesse campo, o que seria 
um facilitador de acesso aos mais influentes executivos das empresas brasileiras. Por essa 
razão, propuseram que a marca Landor liderasse a prospecção de novos clientes, focando 
nos principais presidentes de empresas e diretores de marketing das maiores empresas 
brasileiras, cujo faturamente estivesse acima de US$ 300 milhões (...) Para maximizar as chances 
coletivas, o valor da Flag estaria em focar nos executivos do segundo escalão das mesmas 
empresas. A Landor entendia que esta abordagem seria mutualmente inclusiva, e poderíamos 
abordar o mercado brasileiro como um todo (...) A divisão do trabalho também fora planejada. 
Inicialmente a Landor ficaria com as primeiras etapas, ou seja, as de análise, estratégia e 
conceito, e a fase de implantação ficaria a cargo da Flag, dinâmica que seria usada por um 
período de tempo relativamente curto enquanto se consolidava a relação entre as empresas.
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“A Landor estivera no Brasil em diversas oportunidades, sendo que 
na maioria das vezes prospectando empresas aéreas. A oportunidade 
de trabalhar para a Varig e empresas coligadas surgiu quando a Y&R 
adquiriu a agência Expressão de Propaganda, que era a agência-house 
da Varig. A Landor fez uma apresentação de sua experiência à diretoria 
da Função Ruben Berta, no Rio de Janeiro, e semanas após o trabalho 
teve início. O objetivo inical era atualizar a identidade da RioSul e da 
Nordeste, empresas regionais da Varig. Acompanhamos o pessoal da 
Landor no levantamento de informações e documentação fotográfica 
no RJ e os estudos começaram a ser desenvolvidos em São Francisco, 
na Califórnia, sede da empresa. Estivemos lá, Bia Monteiro e eu, em 
duas oportunidades durante o desenvolvimento do projeto da RioSul, 
sempre acompanhando o presidente da empresa, que na época era 
Fernando Pinto, e que mais adiante seria nomeado presidente da Varig.” 

– Hugo Kovadloff

“No início da década de 90, haviam projetos de branding oferecidos 
por vários tipos de empresas não especializadas e também por algumas 
agências de propaganda, no Brasil e alguns países da America Latina, 
em sua grande maioria projetos gráficos, de logos, negociados a preços 
mínimos ou algumas vezes oferecidos como permuta ou negociados 
como parte de contratos de publicidade. Com a chegada da Landor ao 
mercado brasileiro e com a conquista dos nossos primeiros clientes Rio 
Sul, Varig , Bradesco e Bradesco Seguros, Grupo Abril, entre outros, 
conseguimos desenvolver todos os projetos com muito planejamento, 
pesquisa, valoração de ativos tangíveis e intangíveis, avaliação e 
consolidação da arquitetura de marcas, estudos e recomendações de 
stretchability, seguindo modelos de consultoria praticados na época 
em vários outros países, mas ainda pouco conhecidos no Brasil”

– Bia Monteiro

Projeto da Landor para a Varig e 
suas empresas regionais, a Rio Sul e 
Nordeste, 2006
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Segundo alguns designers brasileiros na época, a Varig, como também os 
demais clientes prospectados pela Landor no Brasil, compraram um discurso 
da consultoria americana que as empresas brasileiras de design ainda não 
tinham. Foi nesse momento que muitos escritórios brasileiros deram uma 
chacoalhada em função do discurso e do valor do projeto. Estima-se que o 
trabalho foi vendido por um valor aproximado a 1 milhão de reais.

Outro cliente conquistado pela Landor, na mesma época da Varig, foi o 
Bradesco, que se tornou então o maior cliente do escritório americano 
no mundo. No mesmo ano, a consultoria americana contratou a brasileira 
Cynthia Gerlinger, formada em Design Industrial pela Fundação Armando 
Alvares Penteado (FAAP), que teve passagem pela Forma Função16 no Brasil 
e, ao ter feito mestrado em Chicago, acabou ficando nos Estados Unidos, 
trabalhando em uma empresa brasileira na Califórnia. Foi chamada, então, 
pela Landor para, inicialmente, fazer parte da equipe do projeto do Bradesco.

A designer Julia McGreevy foi outra brasileira que atuou nesse projeto. 
Julia teve passagem pelo escritório da SAO no Brasil e adiante mudou 
para os Estados Unidos onde estudou design gráfico na Universidade 
de Michigan. Entrou para a equipe da Landor quando tinham acabado de 
desenhar a marca do Bradesco. Nessa época a consultoria americana estava 
procurando um designer brasileiro para ajudar na implantação do projeto.

16  A Forma Função foi fundada em 1978 por Ulf Sabey e Sonia Vessoni, formados por 
Desenho Industrial e Comunicação Visual, respectivamente, na FAAP em São Paulo. 
Desenvolveram importantes projetos para a Kibom (embalagem), Volkswagen, DF 
VAsconcellos, Dabi Atlante, Lapsen.
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Banco Bradesco
Landor, 1997 
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Sobre o projeto do Bradesco, Cynthia relata:

“A Varig procurou a Landor aproximadamente na mesma 
época em que o Banco Bradesco. As duas grandes empresas 
brasileiras estavam interessadas em uma sólida estratégia de 
reposicionamento de suas marcas, baseada nos fundamentos 
de seus negócios, na percepção e na crescente sofisticação 
do cliente final. No Brasil, na época, a criação de uma marca 
era muitas vezes um exercício de design gráfico: a criação 
de uma logomarca com cores bonitas. Pouco se baseava nas 
características de personalidade e atributos da empresa, nas suas 
estratégias diferenciadas de mercado, de canais de consumo ou 
da oferta de seus produtos e serviços. As agências internacionais 
trouxeram um rigor estratégico na criação de uma identidade 
corporativa, com resultados mensuráveis e transformando 
profundamente cada empresa com quem interagiram.”

– Cynthia Gerlinger

“O Banco Bradesco era visto por clientes e pelo público em 
geral, como uma empresa quase estatal, atrás de concorrentes 
menos sofisticados. Mas por dentro, o maior banco privado 
da América do Sul, com um departamento de TI maior do que 
todo o governo do Canadá, na época (~1996), já era altamente 
sofisticado e tecnológico. A diretoria do Bradesco buscou a 
Landor para ajudar a mudar a percepção do mercado, e comunicar, 
através da marca propriamente dita e dos pontos de contato com 
esta (agência, caixa eletrônico, material de papelaria, web site, 
sinalização, call center, etc.), o foco tecnológico e a posição de 
líder inovador. A equipe de estratégia de marca da Landor efetuou 
várias entrevistas com a cúpula diretiva e embarcou num estudo 
profundo sobre os participantes chave do mercado financeiro, 
preferências do consumidor, tendências futuras de instrumentos 
de investimento e a nascente globalização dos serviços bancários. 
A partir daí, desenvolveu uma estratégia de posicionamento de 
marca que se alinhava aos objetivos do banco e atributos chaves 
que comunicam a cada interação com a marca, um banco inovador, 
forte, moderno e presente em todas as atividades financeiras 
no dia-a-dia do brasileiro. Isso era muito diferente da percepção 
que existia ao interagir com as pequenas agências distribuídas 
por todo país, uma grande virada na identidade do banco. 



A formação das empresas e profissionais de Branding no Brasil e no mundo
133

Outro designer que entrou para a equipe da Landor foi Keith Trickett, um ano 
depois de Cynthia Gerlinger. Keith veio de Londres para o Brasil nos anos 60, 
passou pela Cauduro e Martino e por lá criou as logos do Banespa (1975), 
Camargo Campos (1977), CPFL (1978), Banco Auxiliar (1979) e, em 1995, 
passou também pela Arquitetos, Batagliesi Carvalho & Hirata, Designers. 

Além da Varig e Bradesco, a Landor realizou nessa época projetos para 
a Suvinil (1998), Brasil Telecom (2000) e Pullman. A partir de 2001, 
a representação comercial da consultoria americana passou para a Hill e 
Knowlton, empresa de relações públicas do grupo WPP, instalada no Brasil.

Houve muito investimento no início dos projetos e um enorme 
compromisso da diretoria em diferenciar e entender os fundamentos 
e atributos chaves do que seria uma marca revitalizada da empresa 
e como essas idéias deveriam ser comunicadas ao público. A equipe 
Landor criou e cristalizou a visão, os objetivos e a estratégia de 
posicionamento da marca, antes de traduzir as recomendações 
aprovadas (atributos chaves e essência da marca)  em um visual 
(o chamado “look & feel”) e mergulhar no desenvolvimento do 
design de cada ponto de contato de seus clientes com a marca 
, seja no ambiente da agência bancária, online, no atendimento 
ou em impressos. O trabalho com a Landor para revitalizar a 
marca do Bradesco levou 5 anos, o resultado foi uma guinada 
na percepção do mercado sobre quem era o Bradesco. O 
trabalho de revitalização da marca Bradesco alavancou o banco 
ao século XXI e o posicionou como um dos grandes bancos 
brasileiros e uma das maiores marcas Latino Americanas.”

– Cynthia Gerlinger
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Em 1995, a Addison, consultoria americana de Branding, conseguiu seu 
primeiro cliente brasileiro, a distribuidora de combustíveis Ipiranga. 
A consultoria foi procurada pelos executivos da Ipiranga, pois tinha em seu 
portfólio outras distribuidoras de combustíveis. Um ano depois, Andrea Janér, 
que concluía seus estudos em marketing nos Estados Unidos, foi estagiária da 
Addison. Eles estavam procurando um brasileiro, pois a designer brasileira que 
fazia parte da equipe havia se mudado para a Suiça.

Ipiranga
Ana Couto em parceria com a Addison, 1995

“Quando entrei na Addison, consegui marcar nove reuniões no Brasil. 
Tentamos firmar parcerias com escritórios de design locais, com agências 
de publicidade, pois elas tinham grande projeção e também tentamos 
prospectar clientes diretamente, pois já tínhamos um cliente brasileiro 
no portfólio, até então. Reunimo-nos com a DM9, o Nizan gostou do 
trabalho e surgiu a possibilidade de parceria. Fomos na Oz, adoramos os 
fundadores, mas não estavam interessados em firmar aliança. Visitamos 
algumas empresas privadas como a Penalty e outras que estavam sendo 
privatizadas. Fizemos um pouco de relações públicas. O Alan [então diretor 
da Addison] chegou a dar entrevista para o Mercantil e a revista Exame.” 

– Andrea Janér

“A Ana Couto estava buscando um parceiro internacional e 
conversou com vários escritórios de branding, como a Lippincott, 
por exemplo. Como ela soube que a Ipiranga estava trabalhando 
com uma consultoria americana, procurou saber quem era e 
marcou uma reunião com a Addison. As negociações avançaram 
e a Addison pediu que eu viesse a representá-los nesta parceria, 
como de fato acabei fazendo em outubro de 1997.” 

– Andrea Janér

Adiante o escritório Ana Couto recebe a visita da Addison.
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Da parceria, resultaram os projeto para a Flumitrens (1998) e para a Vésper 
(2000). A aliança durou três anos até o aumento do valor do dólar e, 
consequentemente, do valor dos projetos. Andrea Janér comenta que 
o aprendizado na relação com a Addison foi muito grande nesse período. 
A seguir, em 2004, Ana Couto fechou uma nova parceria internacional, dessa 
vez com a Landor, realizando projetos para a Embraer (Jato Phenom) e Gerdau.

Supervias (Flumitrens)
Ana Couto em parceria com a Addison, 1998

Vésper
Ana Couto em parceria 
com a Addison, 2000

O GAD também teve um dos primeiros contatos internacionais estabelecidos 
nesse período, com Kris Crowe, então gerente de marketing da Telet, 
operadora canadense de telefonia móvel. O Gad foi procurado por Kris, 
responsável por lançar o serviço de telefonia digital no Rio Grande do Sul, 
e que, para isso, morou no Brasil entre 1998 e 1999.
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“Ao chegar, fiz pitches com várias empresas no sul e ninguém falava 
a partir de uma visão estratégica, ninguém falava da personalidade da 
marca. Queríamos uma agência local porque a marca seria local. Apesar 
do briefing que passei ninguém abordou a personalidade da marca que 
eu estava procurando, por isso pensei, vamos ver quais outras empresas 
existem na cidade e ao olhar em volta, encontrei o Gad’design. Então, 
nos reunimos e solicitei que a marca fosse brasileira, local, muito jovem, 
uma espécie de oposto do que a Telefónica foi. Não tínhamos muito 
dinheiro, então eu queria cores vibrantes para não se perder na mídia. 
Eles trouxeram os primeiros estudos e foi muito bom, bem melhor do 
que as agências. Telet competiria cara a cara com a Telefônica, por 
isso o nome não poderia ser Telet, eram muito semelhantes. Então 
passamos cerca de um mês tentando descobrir um bom nome para a 
empresa que lançaríamos e esta é talvez a minha única reivindicação 
de fama nesse projeto. Não sou brasileira e nem falo português, e fui 
eu quem cheguei no nome. Eu queria um nome que fosse muito curto 
e meigo, fácil de identificar e algo que todo mundo entendesse. Daí eu 
escutava as pessoas dizendo no escritório o tempo todo, claro, claro, 
como se fosse okay, okay. E um dia eu estava folheando o dicionário 
e encontrei por acaso a definição da palavra claro e vi que tinha um 
monte de coisas no significado que eu queria, como o sentido de okay, 
que significa comunicação. Então eu levei o nome para o GAD e pedí 
a eles criarem o visual e chegaram em um excelente resultado.”

– Kris Crowe

Segundo o designer Marco Bandeira: “o embate com a Telet, na época, foi 
muito produtivo. Kris Crowe requisitava da equipe pensamento estratégico 
a todo instante. Foi um período de grande expansão de conhecimento”.

Projeto de 1998 para a canadense Telet que lançou a Claro Digital no Brasil
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Em 2002, o GAD foi responsável pela implantação do projeto da Oi, 
desenvolvido pela Wolff Olins em Londres. Na ocasião, criou também 
a oportunidade de conhecer os profissionais da consultoria londrina, 
seus processos e a forma de pensar da empresa.

Outro escritório brasileiro que recebeu visitas das consultorias americanas foi 
a BC&H Design. Em 1994, recebeu a Landor por meio do pessoal da Young & 
Rubicam. Adiante, iniciou conversas com a consultoria americana Futurebrand 
que, em 2002, comprou 60% de suas ações, tornando-se sócia majoritária. 
Assim, o escritório brasileiro passou a se chamar Futurebrand BC&H. Essa 
associação marcou a entrada da Futurebrand no Brasil. Sobre a evolução do 
escritório, acompanhando as necessidades do mercado, Hirata comenta:

Implantação em 2002 do projeto da Oi, 
desenvolvido pela Wolff Olins

“Existe uma história que independe da gente: mercado consumidor, 
abertura do Brasil, economia de mercado; tem vários aspectos históricos 
que estão aí, e a gente na verdade foi se adaptando, a medida que 
fomos desenvolvendo capacitações, a gente foi conseguindo atender, 
em décadas diferentes, o mesmo cliente. Essa talvez seja a forma de 
ter conseguido sobreviver sem se tornar obsoleto (...) Do ponto de vista 
criativo, o que mudou nos últimos 15, 20 anos? Nada. A diferença 
é que os projetos se tornaram mais complexos (...) basicamente, a 
diferença é que podemos resumir em uma palavra: Stakeholders. 
Hoje tem que considerar todos os stakeholders, antes apenas 
quem pedia o trabalho que era normalmente o dono da empresa.”

– César Hirata
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Cultura Inglesa is one of the most traditional and recognized 
language educational institutions in Brazil.  It was going to 
launch a second English-school venture, based on lower 
operational costs and fast learning methodology, aimed the mid 
and low income segments.

FutureBrand was tasked with developing the name and identity 
for the business. The agency created more than 500 names, of 
which 25 were presented to the client with validated research. 
Once Entry was chosen, different concept options were explored 
with the arrow ultimately selected for its objectivity and high 
visibility in the urban context.

The visual identity was fully applied at the front of the school, 
in other external architectonic elements, and in communication 
pieces. The Entry brand was successfully launched, with the first 
school recently opening in São Paulo’s suburb in 2006.

Date: 2006
Office: São Paulo

Entry
a new language institution

Grupo Pão de Açúcar

Grupo Pão de Açúcar is the largest supermarket 
retailer in Brazil. It has an almost 60 year 
history and is in its second generation of 
management. It operates under four brands – 
Pão de Açúcar, Extra, CompreBem and Sendas 
– which target different audiences and have 
distinct value propositions. The Group did not 
have a strong institutional umbrella identity, 
using its old-fashioned and descriptive legal 
name – Companhia Brasileira de Distribuição 
- for corporate audiences when needed.

FutureBrand was called to define the Group’s 
corporate identity, as well as it’s relationship 
with the store brands. The corporate name was 
defined as Grupo Pão de Açúcar, leveraging 
the heritage of it´s first and most prestigious 
store brand. However, the visual identity is 
completely distinct, indicating that the company 
is a Group of many brands and not just one. 

FutureBrand also extended the project to 
define the whole company´s brand portfolio, 
defining which and how many brands should 
exist and when, ranging from channel 
brands to promotions, sponsorships, new 
businesses and private label brands. 

The company, which has a very strong 
sales culture, is slowly growing conscious 
of the importance of investing, building 
and maintaining it’s brands.

Date 2007
Office São Paulo
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Projetos >> Futurebrand Brasil
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Nesse período, quem primeiro abriu escritório próprio no Brasil foi a 
Interbrand, em 2000. Após trabalhar diretamente para alguns clientes no 
Brasil como Sadia e Natura, e em conjunto com a Thymus, no projeto 
para as Organizações Globo, a possibilidade de parceria entre Interbrand 
e Thymus não se realizou. Alfredo Alves de Lima, que era um dos diretores 
na Thymus, foi convidado pela Interbrand para dar início à operação 
da consultoria londrina no Brasil. A operação nasceu com o serviço de 
avaliação de marcas. Sua entrada é marcada pela avaliação da marca 
do Guaraná Jesus em 2000, quando a Coca-Cola estudava a compra 
do refrigerante. Sobre o conhecimento e expertise desenvolvidos pelo 
escritório brasileiro Alfredo comenta que:

“(…) veio naturalmente um pouco da influência de fora, de livros 
e literatura disponível, da experiência de cada um de viver fora 
e, uma grande parte, da necessidade mesmo do mercado e de 
alguns clientes que tinham uma busca profunda de sua identidade 
e de como ela poderia se manifestar de forma mais consistente 
e elaborada para seus clientes e stakeholders em geral (...) a 
maioria dos projetos eram liderados por mim e por alguém que 
eu trazia de fora, principalmente do escritório de Londres.”

– Alfredo Alves de Lima

Teaser campaign banners Teaser campaign posters 

Launch event auditorium Brand book 

Newsletter 

Give away items 

Itaú
Interbrand, 2002
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Projeto para a Natura desenvolvido pela 
Interbrand com participação da Thymus, 2000
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Projetos >> Interbrand Brasil
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Dos projetos realizados em conjunto com consultorias estrangeiras no final 
dos anos 2000, se destaca o caso da Vale (2007). Em 2009, a Cauduro e 
Martino fechou, oficialmente, uma parceria com a americana Lippincott, ficando 
responsável pela implantação, no Brasil, do projeto desenvolvido pela americana. 
Segundo Marco Antonio Rezende, então diretor da Cauduro: “Precisávamos 
de alguém de fora especializado neste tipo de estratégia (...) O mercado dá 
como certo que o primeiro trabalho será criar a estratégia conjunta do banco 
holandês ABN Amro com o Banco Real.” No entanto, pouco tempo depois 
João Carlos Cauduro, fundador da empresa, disse sobre a parceria: 

“Fizemos uma associação com a Lippincott & Margulies, escritório norte-
americano muito importante e parecido com o nosso. Essa joint venture 
durou dois anos. Foi interessante por uma série de aspectos. Mas os 
valores, as referências, são totalmente diferentes e, por isso, acho que não 
acrescentou muita coisa, principalmente porque os custos americanos são 
brutais. Foi uma experiência, mas resolvemos continuar à moda antiga, 
senão acabaríamos perdendo a liberdade. E disso nunca abrimos mão.”

– João Carlos Cauduro

Projeto para a Vale criado pela americana Lippincott 
e implantado no Brasil pela Cauduro, 2007



A formação das empresas e profissionais de Branding no Brasil e no mundo
144

Porém, em 2013, a Lippincott acabou firmando parceria com a divisão 
de Branding do GAD, que passou a se chamar GAD’Lippincott. Segundo 
a designer brasileira Julia McGreevy que passou pela Landor e a partir de 
2007 entrou para a equipe da Lippincott, comenta:

Estudos entre 2DA e Forty Forty para um cliente de seguro ambiental, 2011

“Quando começamos a procurar uma empresa brasileira para fazer 
parceria com a Lippincott, enviamos o Guilherme Mesquita (designer 
brasileiro) para uma conferência de design no Rio para identificar a 
melhor empresa. Gostamos muito do que o GAD estava fazendo.” 

A Saffron, empresa londrina fundada por Wally Olins em 2001 (depois de 
vender a Wolff Olins para o grupo Omnicom) firmou aliança estratégica, 
em julho de 2010, com a UND Corporate Design, liderada por Lelé Chamma. 
Segundo Lelé, o objetivo desta aliança é atender as instituições e 
corporações brasileiras no processo de internacionalização das suas marcas 
e desenvolver inovadoras estratégias de marca no mercado interno.

Um ano depois, em 2011, a consultoria mineira de Branding, 2DA, fundada 
por Daniel Guimarães, firmou parceria com a americana Forty Forty, criada 
por Scott Drummond e John Trotter. Drummond e Trotter passaram pela 
Landor nos anos 90 e, em 2001, fundaram a Forty Forty na Califórnia. A 2DA 
participou com a Forty Forty do desenvolvimento de um projeto para uma 
empresa americana de seguro ambiental.
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Vale citar, também, o intercâmbio de profissionais. É o caso de André 
Haber, designer brasileiro que passou pela Landor (2000 – 2001) e Dragon 
Rouge (2002 – 2004) na França, Futurebrand no Brasil (2004 – 2005), 
Interbrand (2005 – 2007), Saffron (2007 – 2011) na Espanha e na Firma 
em Israel (2012 – 2013). André retornou ao Brasil em março de 2013. 

Os projetos que desenvolveu incluem: Whirlpool, Circulo de Lectores, 
Grupo Banco Popular, Indra, Swiss Re, Litro, BBVA, All4Trucks, Raiffeisen 
International, Vestel, Laufen, Strides Specialties, A1 Telekom Austria, Leumi 
Private Banking e Food Appeal.

Além de André, podemos citar também:

Daniel Paronetto
Futurebrand - Melbourne (2008 - 2013)

Henrique Aguiar 
Interbrand - Madrid (2010 - 2011)
Interbrand - Singapore (2011 até o presente)

Karine Uehara
Futurebrand - Singapore (2012 - até o presente)

Pedro Messias
Wolff Olins - Londres (2012 - até o presente)

Ronaldo da Cruz
Addison - Madrid (2005 - 2008)

Esses são alguns casos de contatos, aproximações e parcerias entre 
escritórios/profissionais brasileiros e estrangeiros. Pelo relato dos 
profissionais, as consultorias de Branding americanas e europeias aumentaram 
muito o assédio ao Brasil nos últimos anos. Apesar da presença e forte 
concorrência das consultorias nacionais com as estrangeiras, é fato que as 
brasileiras beberam e bebem na experiências das consultorias internacionais. 
O que se percebe, também, é que as consultorias brasileiras de Branding vêm 
se firmando cada vez mais como parceiras estratégicas das instituições 
e empresas brasileiras.
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PROFISSIONAIS E 
CONSULTORIAS DE BRANDING: 

Agentes e produtos 
de um contexto
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Em cada época, a prática de profissionais, ao ajudar empresas e instituições a 
se expressarem, carregou uma maturidade inerente ao mercado de atuação. 
Na década de 60, no Brasil, que se assemelhou de certa forma às décadas de 
30 e 40 nos Estados Unidos e Europa, o contexto em que se deu a formação 
de designers e suas especialidades, foi um tempo em que as preocupações 
em expressar a identidade de empresas eram mais voltadas para a questão 
estética. Tais projetos foram responsáveis pelo que Olins chama de 
“higienizar” a aparência de muitas corporações, indústrias e instituições, por 
meio da aplicação de programas altamente massivos e padronizados, que 
ditavam o estilo de prédios, lojas, frotas, papelarias, uniformes. No final de 
tais programas, uma bíblia era criada, ditando as aplicações da logo e demais 
expressões visuais criadas. Apesar de muitos programas serem extremamente 
bem feitos, eram, no entanto, muito autoritários. 

A partir do final da década de 60 nos Estados Unidos e Europa e, em 
contrapartida, na década de 90 no Brasil - época de explosão do marketing, 
pesquisas de consumidor e inúmeras iniciativas de gestão de mudanças 
e cultura organizacional - a questão estética passou gradualmente a ser 
trabalhada como uma articulação comercial ditada pela estratégia de negócio 
das empresas. Aos poucos, foram surgindo expressões visuais menos rígidas 
e mais individualizadas.

Além disso, as expressões visuais foram sendo consideradas apenas uma 
das possíveis formas pelas quais a identidade de empresas pode ganhar vida. 
Wally Olins foi, sem dúvida, um dos profissionais no mundo que intensificou 
de forma prática essa noção. O comportamento das pessoas, os processos de 
trabalho, os ambientes, começaram a ganhar muita importância nos trabalhos 
das Consultorias de Branding (que assim passaram a ser chamadas).
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Nessa história de formação da área de Branding, nenhuma consultoria, seja ela 
brasileira ou estrangeira, pode reivindicar sua autoria. Tais consultorias foram 
consequências de realidades de mercado de cada época. São os desafios 
de gestão e a evolução de mercados que ditam o que é necessário em cada 
momento. São as necessidades de cada contexto que moldam as práticas.

O Branding, portanto, não pertence nem às consultorias de design, nem 
tampouco às consultoras de gestão, ou às agências de publicidade. 
O Branding pertence às empresas que buscam expressar sua identidade 
e essa busca requer força-tarefa de várias áreas como gestão, design, 
arquitetura e comunicação.

E nesse processo, cada consultoria se virou do seu jeito para evoluir e 
solucionar os problemas e aproveitar as oportunidades de cada empresa. 
Muitas se reinventaram, outras não.
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