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Para a Deca, ser uma grande marca é desenvolver e investir em produtos 
que envolvem design, tecnologia, inovação e sustentabilidade. É também 
ter consciência do impacto de cada atividade no meio ambiente, na 
sociedade e no planeta para a construção de um futuro melhor. 

Por isso, de Madri para São Paulo, a Deca patrocina a BID – Bienal Ibero-
Americana de Design que chega ao país para apresentar os melhores 
trabalhos nas últimas três edições de Madri (2008 | 2010 | 2012).

O evento de sucesso internacional possui curadoria de Ruth Klotzel (sócia-
diretora do Estúdio Infinito) e Giovanni Vannucchi (sócio-diretor da Oz 
Estratégia+Design) nomes consagrados no cenário do design nacional. O 
Museu da Casa Brasileira transforma-se num imenso palco de novidades e 
projetos consagrados, em alguns dos quais a Deca esteve presente pelos 
prêmios conquistados. Foi vencedora em 2012 da BID de Madri com o 
Monocomando Twin, na categoria Design de Produto do Brasil, resultado 
e reflexo dos investimentos da empresa em desenvolvimento de produtos 
que coloca a marca em destaque no segmento internacional.

Alinhada aos ideais da Bienal, a Deca segue investindo no melhor em 
design e inovação de seus produtos, dando boas vindas aos profissionais e 
trabalhos que irão, definitivamente, mudar a cara do calendário do design 
do Brasil.

DECA PRESENtE NA BIENAL IBERO- 
AMERICANA DE DESIGN NO BRASIL



A BID NO MUSEU 
DA CASA BRASILEIRA 

MIRIAM LERNER diretora geral
GIANCARLO LAtORRACA diretor técnico

Ao apresentar este balanço das três primeiras edições da Bienal 
Ibero-Americana de Design (BID), o Museu da Casa Brasileira expande 
sua atuação em promover panoramas recentes relacionados ao 
campo do design.

A BID, organizada pela Associação Designers de Madri (DIMAD) e pela 
Fundación Diseño Madrid, acontece desde 2008 e destaca a produção 
contemporânea dos países ibero-americanos por meio de trabalhos 
representativos de diferentes categorias do design, pré-selecionados 
pelos membros do Comitê Assessor da BID, em que participam 
representantes de cada um dos países integrantes. 



O recorte aqui apresentado, com 23 países participantes nas categorias de 
design gráfico, moda e têxtil, digital e de produto, e design de interiores, 
foi organizado pelos curadores Giovanni Vannucchi e Ruth Klotzel, 
representantes do Brasil no Comitê Assessor permanente da BID.
Para o MCB, trata-se de uma importante oportunidade de apresentar 
um panorama da produção na região, deslocando o eixo de atenção, 
normalmente focalizado na Europa e América do Norte. Por meio do 
Prêmio Design MCB, realizado há 27 edições, o museu valoriza a produção 
do design brasileiro, buscando sua aproximação junto à indústria local 
e estimulando seu reconhecimento enquanto valor cultural agregado à 
produção serial. 

A BID 8|10|12 apresenta objetos e soluções contemporâneas que 
contribuem para a construção da cultura material de nosso cotidiano. 
São práticas de design e produtos desenvolvidos em territórios distintos 
que, sob muitos aspectos, inclusive das línguas comuns entre eles, 
podem ser consideradas culturalmente “próximas”. Desde o México ao 
extremo sul do continente, com Argentina e Chile, diversas condições 
econômicas e inúmeras disparidades sociais determinaram o surgimento 

de características únicas em cada região. Entretanto, a condição histórica 
de industrialização tardia e dependente é marcante em muitos dos 
países. Algumas vezes, a tentativa de filiação aos processos industriais 
e consequente inserção global de novos produtos mantém a mera 
reprodução de modelos e modismos já praticados. 

Temos aqui uma oportunidade única de observar produções muitas 
vezes desconhecidas e analisar experiências e resultados próximos  
à nossa realidade que poderão apontar, em sua rica diversidade,  
novos rumos ao universo do design estabelecido. Respostas 
consequentes e em larga escala serão cada vez mais necessárias,  
a partir de inúmeras ações dispersas, para a elaboração coletiva de  
um habitat futuro com boa qualidade ambiental e que comporte  
o maior número de pessoas possível.

O cenário traçado na BID 8|10|12 pode contribuir aos novos desafios do 
design global na medida em que revela produções conscientes de sua 
implantação local, viáveis pelo próprio resgate de disponibilidades técnicas 
e materiais regionais, aproximando a produção da realidade econômica.



O DESIGN IBERO-AMERICANO 
EXIStE

MANUEL EStRADA
Presidente de Fundación DIMAD
Presidente executivo da Bienal Ibero-Americana de Design 

É difícil atribuir qualidades nacionais ou locais ao design. É uma 
disciplina muito recente e que está se desenvolvendo rapidamente em 
um mundo cada vez mais global. Mesmo assim, há traços estruturais 
e culturais que nos permitem falar de design ibero-americano: em 
primeiro lugar, a juventude e a energia da profissão em todos os nossos 
países; sua conexão e desenvolvimento em relação ao artesanato; seu 
olhar, mais distante, com o desenvolvimentismo industrial do norte da 
Europa e dos Estados Unidos; e sua preocupação com o meio ambiente 
e com a vinculação do design ao desenvolvimento das regiões.

São traços que, reunidos na Declaração de Madri, redigida pelo grupo 
de 25 profissionais do design no outono de 2007 e convocados pela 
DIMAD, deram origem à BID.

BID. UMA BOA IDEIA E UMA REAlIDADE VIgOROSA
Da redação da Declaração até hoje, foram sete anos e três edições da 
Bienal. Mais de mil projetos expostos. 100 mil visitantes nas exposições 
de Madri e nas cidades por onde a BID passou. Mais de 500 mil visitas 
ao seu site. Tudo isso e as instituições, empresas, universidades, 
associações e designers que se vincularam à BID durante estes sete anos 
a transformaram em uma realidade consolidada e com um crescimento 
comparável ao que experimenta o próprio design ibero-americano.

Mas a BID é muito mais que uma exposição de trabalhos de designers. 
É uma aposta na ideia de um design da América Ibérica e por uma 
marca comum para esse design. Por isso, nas convocatórias da Bienal 
e também nos anos entre as Bienais, foram desenvolvidas dezenas de 
atividades relacionadas com o design em que se envolveram muitos 
profissionais e instituições que puderam estreitar suas relações, 
aumentando assim seu conhecimento e assentando as bases para que 
esse design ibero-americano cresça e se visualize como uma árvore 
cada vez mais vigorosa.

MARCA PAíS. MARCA AMéRICA IBéRICA 
Vivemos em um mundo cada vez mais global, um mundo em que  
as cidades e as regiões, e também os países, competem entre si para 
atrair e conservar o talento, o investimento, o turismo e a cultura. 
Consolidam-se marcas país e marcas cidade que se convertem em 
valores em si mesmos. Fomentar a ideia da América Ibérica como 
região e a marca do design ibero-americano não apenas é compatível 
com as imagens de marca dos países da região, mas as complementa  
e as potencializa.

Mostrar, de forma conjunta, o design dos 23 países ibero-americanos 
multiplica e agrega valor a suas próprias qualidades.

A Bienal Ibero-Americana de Design está contribuindo para mostrar 
uma América Ibérica forte e cheia de energia com as peculiaridades  
de seus países, mas com uma interessante vocação conjunta que  
se mostra acima das peculiaridades nacionais e que se projeta para  
o futuro com força e segurança em si mesma.



DESIgN EM tEMPOS DE CRISE
O design e seu exercício profissional são um bom termômetro para medir  
a realidade social e econômica.

Fazer design em meio ao otimismo desenvolvimentista dos anos 50 do século 
XX é muito diferente de fazer design nesta primeira década do século XXI. 

Estes anos de arranque da BID coincidem com a aceleração da mudança 
climática e com a persistência de uma crise sistêmica que ameaça 
se agudizar. Todas essas mudanças estão introduzindo modificações 
nos hábitos de consumo e de produção de nossas sociedades e estão 
produzindo mudanças também nas inquietudes dos profissionais do design 
e nas próprias demandas da sociedade. 

A busca pela reutilização dos materiais, conceitualmente ou de maneira 
prática, e a preocupação em evitar pautas insustentáveis, do ponto de 
vista ambiental, em nossa indústria e nossa economia são apenas alguns 
dos traços e tendências que se expressam nos projetos da última edição 
da BID e que mostram a inquietude dos designers e dos próprios cidadãos 
ibero-americanos.

Três dos seis novos prêmios globais da BID, em Madri, apontam 
precisamente nesta direção: o prêmio de Design e Sustentabilidade, 
patrocinado pela empresa espanhola Cosentino; o prêmio de Design para 
Todos, patrocinado pela Fundación Once; e o prêmio de Design para o 
Desenvolvimento reafirmam os valores da responsabilidade no exercício 
profissional e marcam, de forma clara, o sentido de utilidade social do 
design, estimulado na BID desde a sua primeira edição e que aponta como 
uma tendência clara no design ibero-americano.

UMA NOVA gEOgRAFIA DO DESIgN
Esta exposição da BID no Museu da Casa Brasileira em São Paulo é,  
além disso, uma boa ocasião para falar da nova geografia do design. 
A Europa, berço do design e de seu nascimento como disciplina, 
exerceu até agora, junto com os Estados Unidos, o papel central no 
desenvolvimento de nossa profissão.

O aparecimento de novas potências emergentes, com a China à frente,  
e a criação de uma nova realidade multifocal do mundo, ligada à circulação 
mais rápida e aberta da informação, estão mudando as coisas. Cidades 
como Rio de Janeiro ou México, São Paulo ou Madri, Barcelona ou Buenos 
Aires são alguns dos nós da nova rede. Uma rede em que a interconexão 
entre as regiões, as cidades e os países será a chave.

O papel da América Ibérica vai crescer nos próximos anos. É muito 
importante e muito útil para todos reforçar os laços de uma comunidade que 
conecta, de maneira natural, América do Sul com América do Norte e Europa.

As próximas edições da Bienal Ibero-Americana de Design deverão 
contribuir para consolidar a realidade do design na região e a marca da 
América Ibérica. As redes que a própria Bienal está ajudando a tecer  
serão uma ótima base para isso.

Os designers sempre dizem que o design é uma grande ferramenta para 
inovar e melhorar, ao mesmo tempo, a economia e a qualidade de vida dos 
cidadãos. Porém, necessitamos de espaços onde mostrar nossos melhores 
trabalhos. Espaços não fechados em nós mesmos, mas sim abertos às 
empresas, às instituições, às universidades e aos cidadãos. Espaços que 
contribuam para que o design se mostre à sociedade para poder cumprir 
assim a sua verdadeira missão. Isso é, precisamente, a Bienal Ibero-
Americana de Design.



RE-CONHECENDO O DESIGN 
IBERO-AMERICANO

GIOVANNI VANNUCCHI
RUtH KLOtZEL
curadores 
 

A Bienal Ibero-Americana de Design é mais do que uma exposição. 
Através da mostra de trabalhos de 23 países, vem consolidar um projeto 
audacioso que nasce em 2007, por iniciativa da DIMAD-Asociación 
Diseñadores de Madrid e da Fundación Diseño Madrid. 25 profissionais 
ligados ao design, representando catorze países, abraçaram a ideia de 
que era o momento do design ibero-americano se posicionar de maneira 
mais efetiva, assumindo seu protagonismo no design internacional.

Como assinala o manifesto, lançado naquele momento:
“O nível profissional dos designers ibero-americanos, o potencial de 
seus milhares de estudantes e o surgimento de instituições voltadas 
ao desenvolvimento do design são a expressão de uma capacidade que 
coincide com a própria realidade emergente da América Ibérica”.

A atividade de design na América Ibérica está efervescente. Se há 
dificuldades econômicas, há também um potencial produtivo enorme, 
seja pela necessidade de encontrar soluções para driblar as crises, 
pela disponibilidade de recursos naturais, pelo crescimento econômico 
e desenvolvimento da indústria em países emergentes, pelo efetivo 
aumento do mercado consumidor interno.



Além disso, de uns anos para cá os países ibero-americanos têm 
incrementado relacionamentos políticos e comerciais entre si, com reflexos 
culturais ricos e instigantes. 

A atividade de design cresceu muito nos últimos anos e fez proliferar uma 
série de escolas, que lançam uma quantidade enorme de profissionais a 
cada ano. Professores precisam ser formados, novos cursos desafiam os 
profissionais a discutirem a própria formação do designer como agente 
social, que ele deve ser, neste ambiente pleno de demandas.

Antes conhecia-se muito mais o que era produzido de design na Europa, 
Japão e Estados Unidos, assumindo-os como modelos a serem copiados. 
O recente aumento do conhecimento da nossa própria cultura, da 
assunção da própria identidade cultural e do reconhecimento dos países 
ibero-americanos como países com os quais temos muito mais afinidade, 
levantam questões relativas à atividade de design que são comuns, nos 
unem e para as quais buscamos soluções novas e criativas. Por mais que 
as realidades dos países aqui representados sejam, muitas vezes, bastante 
heterogenêas, seu processo de formação estabeleceu um grande número 
de pontos em comum.

Nesse contexto, a itinerância da BID no Brasil vem preencher uma grande 
lacuna. Com certeza, será a primeira vez que a grande maioria do público 
terá acesso ao design produzido em muitos dos países aqui representados.

Foi por isso que consideramos importante selecionar o mais representativo 
de cada país exposto nas três bienais anteriores que aconteceram em 
Madri em 2008, 2010 e 2012.

Critérios como: relação com a história e cultura visual do país, inovação, 
soluções sustentáveis, design social e uso adequado da tecnologia 
nortearam a difícil tarefa de escolher alguns projetos dentre as centenas 
representados nas três bienais anteriores.

No caso do Brasil, fizemos uma opção distinta: não selecionar trabalhos  
das edições anteriores da BID, mas apresentar a edição brasileira 
completa, exposta na Espanha em novembro de 2012. Alguns dos projetos 
expostos nas bienais de Madri de 2008 e 2010, por serem trabalhos de 
importantes designers brasileiros, já foram muito expostos, celebrados e 
inclusive premiados aqui no Brasil. Por isso, acreditamos que mostrar aqui 
a produção recente de nossos designers interessaria mais ao público local.

Com a BID 8|10|12 em São Paulo, desejamos mostrar que o design 
ibero-americano assume um protagonismo importante no mundo 
contemporâneo. Reconhecendo as riquezas, diferenças e afinidades de 
suas várias culturas, busca novas alternativas, inovando nas respostas  
às demandas do mundo atual.





 SUMÁRIO 

16 PAíSES PARTICIPANTES
16 ARGENtINA

22 BOLÍVIA

25 BRASIL

43 CHILE

50 COLôMBIA

55 COStA RICA

58 CUBA

61 EL SALVADOR

64 EQUADOR

67 ESPANHA

77 GUAtEMALA

80 HAItI

82 HONDURAS

85 MéXICO

90 NICARÁGUA

93 PANAMÁ

95 PARAGUAI

98 PERU

103 PORtO RICO

107 PORtUGAL

118 REPÚBLICA DOMINICANA

120 URUGUAI

125 VENEZUELA

130 BIOGRAFIAS DOS PARTICIPANTES
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ÁREA 2.780.400 km²

POPULAÇÃO tOtAL 40.764.561 (91% urbana, 9% rural)

CAPItAL Buenos Aires

IDIOMA Espanhol 

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista 

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (cereais e azeites), pecuária 
(bovinos, caprinos e ovinos), indústria 
(têxtil e alimentícia) e turismo

PIB PER CAPItA US$ 10.942

IDH 0,797
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Alejandro Ros | www.alejandroros.com.ar

AlEjANDRO ROS

RADAR
Capas do suplemento do jornal argentino Página/12 “Radar” é um 
suplemento cultural dominical, publicado desde agosto de 1996. O “Las 
12” é um suplemento de mulheres que sai todas as quartas no mesmo 
Página/12 desde abril de 1988. O que se busca com as capas é um 
impacto direto na comunicação, quase sempre com um toque de humor. 
Em geral são compostas por objetos encontrados ou comprados em um 
supermercado chinês que o autor fotografa no modo automático com uma 
câmera digital, geralmente com fundo branco para que não haja outras 
informações, ou simplesmente com uma combinação tipográfica, quase 
sempre com as mesmas famílias tipográficas padrão. Medidas: 26 x 40 cm.

Cliente Página/12 
1996-2008 | Design Gráfico 

Cherny Demarco

NICOláS DEMARCO | lAURA ChERNy

TENDERO
Terceiro produto da Silicosas, foi lançado ao mercado em junho de 2012. 
Sua forma remete aos pássaros que pousam nos fios de alta tensão.  
Foi desenhado em uma peça única, o que conferiu maior durabilidade ao 
produto, já que não pode ser quebrado ou desmontado, respeitando o meio 
ambiente. Tendero é fabricado totalmente com película de silicone, material 
que oferece alta resistência a intempéries.

Cliente Silicosas
2012 | Design Industrial/Produto
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Colbo | www.colbo.com.ar

MARtíN ENDRIZZI | MAtíAS jANNEllO

REDESENhO E REENGENhARIA DE LOUçAS
Desde 1950 a arquiteta e ceramista Colette Boccara vem produzindo 
uma série de peças em cerâmica vermelha em que o design consegue 
resolver com inteligência e beleza diversos problemas técnicos próprios 
do material e de sua elaboração. Em 1980 a empresa fechou e esse 
verdadeiro ícone do design latino-americano foi esquecido. As peças 
apresentadas aqui são um passo inicial para o resgate patrimonial 
da Colbo. Da cuidadosa reprodução dos originais finalizados até seu 
uso atual, o redesenho implicou uma mudança radical no sistema de 
fabricação, adaptações nas dimensões e revisão das cores.

2011 | Design Industrial/Produto
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Diseño Shakespear | www.shakespearweb.com.ar

lORENZO ShAKESPEAR | jUAN ShAKESPEAR 
RONAlD ShAKESPEAR

SINALIzAçãO E NOVA IDENTIDADE VISUAL DO SUBTE
Em 1995 ocorreu o resgate do termo popular “Subte” [metrô de Buenos 
Aires]. Subte é marca e história. A nova expressão visual da marca foi 
gerada para enfatizar e dimensionar a voz popular, outorgando-lhe maior 
relevância e expressando com maior ênfase o conceito de linha, com o 
propósito de que as cores de cada uma delas se manifestassem mais 
claramente em cada ponto de acesso. O conceito “Red del Subte” [rede 
metropolitana] é fundamental. A valorização afetiva da marca e uma maior 
presença na paisagem urbana de Buenos Aires são os objetivos.

Cliente Metrovías S.A.
2006-2007 | Design Gráfico
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FocusBrand | www.focusbrand.com

hUgO KOgAN | hUgO lEgARIA | RAÚl ANIDO

SERVOCUNA
Um conjunto de produtos médicos para o mercado internacional (Servocuna 
SM-2000, Servocuna SM-3000, Bateria Psicométrica MBP-03, Incubadora 
de terapia intensiva NATAL CARE PC-307, Polissonógrafo digital ATI 
Nautilus Plus-PSG), que, atendo-se às normas de qualidade IRAM, IACC, 
ISO E 9004, enfatizam o desmonte rápido do produto para sua limpeza 
e desinfecção. Além disso, são máquinas de baixa série de produção, 
podendo ser elaboradas com tecnologias acessíveis que requerem baixo 
investimento. Tudo isso foi fruto de uma profunda investigação que o 
estudo levou a cabo com diferentes agentes do setor de saúde, para 
conseguir um ótimo resultado com baixo custo e uso extenso.

1995, 2008, 2008, 2003, 1994 | Design Industrial/Produto

Grupo Grapo

RICARDO COlOMBANO

CARTAz ConmemoraCión de los detenidos 
desaPareCidos
Em memória dos desaparecidos na infame ditadura argentina, que teve 
início no golpe de Estado de 24 de março de 1976 e terminou com as 
eleições de 1983, quando o presidente eleito foi Raul Alfonsín. Nestes 
sete anos obscuros de ditadura genocida, as pessoas que tiveram alguma 
vinculação com ideias de esquerda eram sequestradas e levadas a campos 
de detenção clandestinos, onde eram torturadas e humilhadas, sem que 
seus parentes e amigos mais próximos tivessem qualquer notícia de seu 
paradeiro. Os que sobreviviam eram fuzilados ou diretamente jogados de 
aviões hércules C130 no rio da Prata, encapuzados, amarrados e vivos, o 
que ficou conhecido como “Os voos da morte”. Medida: 70 x 100 cm.

2007 | Design Gráfico
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SuperEstudio | www.superestudio.tv 

MARCOS tORRES | EZEqUIEl RORMOSER

LOGOS DO CANAL PLUS
Desenho dos logos do Canal Plus, líder na TV paga espanhola e com 
extenso histórico de desenvolvimento de marca. A abordagem proposta, 
vencedora do concurso convocado para este fim, significou um retorno 
às texturas e padrões naturais, à expressão da vida e de sua força, tudo 
dentro do logo tridimensional do Canal Plus. Buscou também uma maior 
diferenciação em relação às imagens sintéticas tão predominantes nos 
logos e em seu contexto mais imediato.

Cliente Canal Plus
2011 | Design Digital

MATE DULCE & AMARGO
Em um país onde os antagonismos são recorrentes, Boca vs. River, Buenos 
Aires vs. Interior, Peronistas vs. Gorilas, Unitarios vs. Federales etc., o 
mate, a bebida tradicional, também propõe esta modalidade antinômica. 
Existem dois lados que sustentam a bandeira do consumo correto da 
infusão, o do mate doce e do mate amargo. O Dulce & Amargo sintetiza 
em um mesmo produto estas características próprias da cultura argentina, 
integrando estes aspectos em um objeto que, respeitando as diferenças, se 
constitui em um ao conter ambas as partes. O material escolhido conserva 
a temperatura, não altera o gosto e facilita a limpeza. Set de 2 mates | 
Medidas: 7 x 5 x 10 cm | Peso aprox.: 150 g | Material: cerâmica esmaltada. 

2010 | Design Industrial/Produto

UOLF | www.uolf.ar

DANIEl WOlF
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ÁREA 1.098.581 km² 

POPULAÇÃO tOtAL 10.088.108 (66% urbana, 34% rural)

CAPItAL La Paz, sede administrativa, e Sucre, 
capital constitucional

IDIOMA Espanhol, quíchua, aimará e guarani

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (soja, cana-de-açúcar, café, 
coca, algodão, milho, arroz, batata e 
amendoim), pecuária, mineração (zinco, 
estanho, prata, ouro, chumbo, gás natural 
e petróleo) e indústria (alimentícia, de 
refino de petróleo, de joias, tabaqueira  
e de vestuário)

PIB PER CAPItA US$ 2.374

IDH 0,663
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VIVA LA PAz
O logotipo surgiu pela demanda da AECID, do Governo Municipal de La Paz 
e da Câmara dos Empresários de Turismo para criar a identidade visual 
de La Paz. Partindo do conceito “o autêntico ainda existe” proposto pelo 
Ministério do Turismo, elegeu-se a chola paceña, mestiça boliviana com 
seus trajes típicos, como imagem representativa da cidade pois, além de 
ser um personagem popular, permitia refletir o lado humano da cidade. Para 
representá-la, tomou-se como ponto de partida a obra de Marina Núñez del 
Prado, escultora boliviana, cujas formas voluptuosas e suaves da chola se 
adaptavam perfeitamente a uma representação sintetizada.

Cliente Governo Municipal de La Paz e Câmara dos Empresários  
de turismo
2009 | Design Gráfico

David Criado | www.davidcriado.com

DAVID CRIADO ANgUlO

Arbelo studio 

FRANK ARBElO

RLOVEUTION
Cartaz em memória dos quarenta anos do assassinato de Ernesto Guevara 
apresentado durante a comemoração de sua morte, em 7 de outubro  
de 2007, em La higuera, e em 8 de outubro de 2008 no mausoléu de Che 
Guevara, na cidade de Vallegrande. Medidas: 70 x 100 cm.

Cliente Comisión 40 años de la muerte de Ernesto “Che” Guevara 
2007 | Design Gráfico 
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Salinasanchez Comunicación | www.salinasanchez.com

RUBéN SAlINAS hEREDIA

REVISTA ALEJANDRíA
Revista literária mensal de grande rigor conteudístico e austeridade em 
sua produção. Essa premissa foi traduzida para o design por meio do 
emprego de apenas duas fontes tipográficas, Goudy e zapfino, esta última 
com cor na capa. A única imagem promocional da capa foi reduzida a 1/4 
da superfície e as ilustrações são de uma galeria de renomados artistas 
convidados (sem custo adicional). Tipografia e composição conferem 
dinamismo a páginas monocromáticas, com limitações no uso de imagens  
e materiais (papel bond fosco), que, de outro modo, pareceriam anódinas.

Cliente Editorial Gente Común
2010 | Design Gráfico

JOIAS INSPIRADAS NA Ch’ALLA
A ch’alla é um costume ancestral da Bolívia que consiste em uma oferenda 
realizada em honra a Pachamama (Mãe Terra), atraindo sorte e afastando 
o mal. Essa oferenda é conhecida como “La Mesa” e é composta por 
amuletos, doces, folhas de coca e lãs de ovelhas tingidas. Com base nesse 
conceito foram criados o bracelete e o anel, peças modernas integradas a 
um costume milenar andino que reforça a identidade e a riqueza cultural 
da região. As lãs coloridas são cardadas e tecidas por artesãs do altiplano. 
Os feltros de lã de ovelha são feitos por uma comunidade de artesãs que 
produzem brinquedos de feltro. Materiais: prata 925, feltro e lãs de ovelhas 
| Peso bracelete: 18,30 g | Peso anel: 9,20 g. 

Cliente Walisuma 
2010 | Design de Moda, têxtil e Acessórios 

Joyería y Diseño Rafaella Pitti

ClAUDIA hINOjOSA
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ÁREA 8.515.767,049 km²

POPULAÇÃO tOtAL 196.655.014 (84% urbana, 16% rural)

CAPItAL Brasília

IDIOMA Português

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (algodão, arroz, café, 
cana-de-açúcar, laranja e soja), 
pecuária, mineração (bauxita, ferro, 
manganês e ouro), pesca e indústria (de 
transformação, de bens de consumo e  
de bens duráveis)

PIB PER CAPItA US$ 12.594

IDH 0,718
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AMANDA IyOMASA

JOGO DE XADREz PARA DEFICIENTES VISUAIS
O projeto consiste em jogo de xadrez inclusivo que pode ser jogado por 
videntes e deficientes visuais, pois é completamente perceptível pelo tato. 
As peças têm formas e tamanhos variados e diferem-se das adversárias 
pela textura (as escuras são lisas e as claras possuem saliências em 
seu corpo). O tabuleiro faz uso do mesmo recurso para a diferenciação 
entre as casas, que são identificadas por notação algébrica em Braille. 
Ele também possui orifícios onde as peças são fixadas durante o jogo. 
O conjunto, confeccionado em polimetacrilato de metila, é compacto, 
portátil e seguro ao usuário. 

2012 | Design Industrial/Produto

Angela Carvalho-Design Consciente/NCS Design Rio 
www.acarvalho.net.br

ANgElA CARVAlhO | MONICA CARVAlhO

COLEçãO DESIGN SUSTENTáVEL
A Coleção Design Sustentável propõe acessórios de moda (colares, anéis 
etc.) criados com o reaproveitamento de embalagens de cosméticos 
descartadas por salões de beleza. A meta do projeto é a definição de um 
ciclo sustentável capaz de gerar renda para mulheres de comunidades 
populares. Utilizando técnicas simples de corte e encaixe, são criadas 
soluções de design que agregam valor ao material e se destacam pela 
linguagem contemporânea.

Cliente ONG JC3
2011-2012 | Design de Moda, têxtil e Acessórios
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Brasília Faz Bem | www.brasiliafazbem.com.br

CARlA DE ASSIS | FátIMA BUENO | lígIA DE MEDEIROS

PAINEL BRASíLIA 50 ANOS
Grupo “BrasíliaFazBem”. As designers Carla de Assis e Lígia de Medeiros  
e a artista plástica Fátima Bueno se inspiraram na arquitetura, na natureza 
e nos monumentos de Brasília, cidade onde residem, para criar o projeto 
Brasília Faz Bem, lançado em 2007. As representações iconográficas 
da cidade são aplicadas em superfícies diversas: estampas para tecido, 
azulejos e papelaria. O grupo assina também uma coleção de joias.

2010 | Design Industrial/Produto

Atelier Marko Brajovic | www.markobrajovic.com

MARKO BRAjOVIC

PEqUE
O banco Peque é produzido através da laminação do painel de bambu-
mossô (Phyllostachys pubescens). Com esse processo chega-se às 
lâminas (folhas) de 1,5 mm de espessura com excelentes características 
mecânicas e estéticas. Estas lâminas de bambu aplicadas no molde são 
coladas entre si com resina natural e finalmente a parte interna é pintada 
com verniz a base de água. Os elementos de MDF cortados foram colados 
com Cascamite tornando-se uma peça única. O banco Peque foi produzido 
após dois anos de pesquisa conjunta entre o arquiteto Marko Brajovic e a 
empresa paulistana TIVA Design.

Cliente tIVA
2010 | Design Industrial/Produto
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Cambuci S/A - Penalty | www.penalty.com

AlEXANDRE EStEFANO | RONAlD KAPAZ

PENALTy REBRAND
Definimos um posicionamento de marca e universo de linguagem para 
expressar diferenciais, singularidades e brasilidade da Penalty, marca 
brasileira de artigos esportivos, com o objetivo de dar forma e conteúdo à 
sua estratégia de internacionalização. Realizamos uma profunda imersão 
na cultura, no momento da empresa e mercado através de entrevistas 
com stakeholders, mergulho no mundo simbólico do esporte e futebol, e 
workshops de engajamento e design. Desenhou-se um posicionamento 
de marca e um universo de linguagem que pudessem refletir o 
posicionamento: O Brasil não se explica, se sente.

Cliente Cambuci S/A - Penalty
2011 | Design Gráfico

Brinox Metalúrgica S.A / COZA | www.coza.com.br

UTILIDADES DOMÉSTICAS
Conforme palavras retiradas do site da empresa, para Cristina zatti o 
processo de criação tem a seguinte definição: “Observar, pesquisar e 
captar as experiências em busca do diferente, do multifuncional e da 
simplicidade, sem abrir mão do contemporâneo e do clean, faz parte do 
meu processo de criação. Na concepção das ideias também passo por um 
envolvimento total com cores, linhas e formas. Remeto-me ao ambiente 
das pessoas, ao universo em que vivem, seu cotidiano, suas personalidades 
e estilos. Ambientes bonitos, agradáveis e funcionais são criados 
harmonizando inspiração, equilíbrio e arte”. Fotos: Letícia Remião.

Design Industrial/Produto
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Casa Rex | www.casarex.com

gUStAVO PIqUEIRA | SAMIA jACINhO
Colaboradores: Ana Lobo | Marianne Meni

COLEçãO EMPóRIO – LIVRARIA CULTURA
Inspirado no universo gastronômico, criou-se a identidade visual da 
“Coleção Empório”, uma linha de produtos exclusivos para a Livraria Cultura 
que traz acessórios, utensílios para a cozinha e artigos de papelaria. Para 
um conceito que não se resumisse ao simples apelo estético, como é 
de praxe, foram desenvolvidas versões ultrassintéticas dos tradicionais 
diagramas culinários. Se à primeira vista tem-se a impressão de grafismos 
tradicionais, um olhar mais atento sugere o design gráfico como algo menos 
passivo, possibilitando diferentes níveis de aproximação das pessoas.

Cliente Livraria Cultura
2011 | Design Gráfico

DIDARA | www.goyalopes.com.br

gOyA lOPES

PATChwORK PANO DA COSTA
Criação para a Didara de um kaftan em tecido de seda com liocel, uma 
estrutura toda em trancer que busca o conceito proposto por helio 
Oiticica com seus Parangolés. A estamparia é um patchwork de estampas 
com referência no Pano da Costa trazido pelos africanos para o Brasil. 
A Coleção Pano da Costa Veste Parangolé trabalha a estampa e o ato 
de vestir numa transmutação expressiva corporal, construindo a todo 
momento estrutura e formas que compõem novos “transobjetos”.

Cliente Didara Ind. Com. Serv.Conf. Ltda
2011 | Design de Moda, têxtil e Acessórios
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Duratex S A - Deca

RAUl PENtEADO DE OlIVEIRA NEtO  
ANA lUCíA DE lIMA PONtES

MONOCOMANDO TwIN
Depois de obter o filtro nas dimensões desejadas, iniciou-se o processo de 
desenvolvimento do design da torneira. A ideia desde o início foi incorporar 
o filtro dentro do corpo da torneira, e não anexo a ela, no tamanho mais 
compacto possível. O design da torneira, dessa maneira, seguiu a tendência 
de linhas limpas. O produto final foi um objeto sem reentrâncias, o que 
evita o acúmulo de sujeira e facilita a limpeza. O controle de abertura e 
fechamento é gradual e unificado, com um mecanismo cerâmico de 1/4 de 
volta. O resultado foi um design clean, compacto e funcional.

Cliente Duratex S A
2011 | Design Industrial/Produto
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Estudio Guto Requena/Atelier Marko Brajovic 
www.gutorequena.com.br

gUtO REqUENA | MARKO BRAjOVIC

ROTEIRO MUSICAL DE SãO PAULO
Com cenografia e direção de arte assinados pelo Estudio Guto Requena 
e Atelier Marko Brajovic, a exposição “Roteiro Musical da Cidade de 
São Paulo” apresenta 100 anos de história de São Paulo com músicas 
compostas especialmente para a cidade. São documentos, áudios, 
discos raros, partituras, fotografias, desenhos, matérias de jornais, 
entrevistas, depoimentos, letras e canções, entre outros objetos, 
resultado de mais de 22 anos de pesquisa histórica e musical dos 
curadores Assis Ângelo e Andrea Lago.

Cliente SESC
2012 | Design de Espaços e Interiores
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Fiat Automóveis | www.fiat.com.br

PEtER FASSBENDER | VAlERIA SANtOS  
ISABEllA VIANNA | PAUlO NAKAMURA

FIAT UNO ECOLOGy
O objetivo principal do projeto Uno Ecology foi valorizar o aspecto 
ecológico no setor automotivo. As peças plásticas foram injetadas 
com fibra de cana-de-açúcar, o que resultou em redução de 8% no seu 
peso total. Um composto de fibras de coco com látex foi utilizado em 
substituição à espuma de poliuretano nos bancos e isolamentos do 
veículo. Os tecidos e carpetes utilizam PET reciclado, oriundo de garrafas 
retiradas do meio ambiente. Nos revestimentos de volante, câmbio e 
freio de mão foi aplicado o laminado vegetal em látex, também conhecido 
como couro vegetal.

2010 | Design Industrial/Produto
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FutureBrand BC&H Ltda | www.futurebrand.com

EWERtON MOKARZEl

REDESENhO DA MARCA GRUPO BOTICáRIO
O Boticário é uma marca brasileira que se destaca pelo pioneirismo. Sua 
história se confunde com o desenvolvimento da indústria da beleza no 
país, sendo hoje a maior franquia cosméticos do mundo, com mais de 3 
mil lojas. Com inspiração na origem grega da palavra “caligrafia”, que é 
escrever com beleza, foi desenhado o monograma da marca. No traçado 
da letra, a sugestão de um frasco aberto. Nas linhas orgânicas que a 
envolvem, traços de movimentos fluidos, espontâneos, ascendentes. Com 
uma tipografia exclusiva, a nova marca revisita elementos clássicos e 
tem o olhar no futuro.

Cliente Grupo Boticário
2010 | Design Gráfico

Greco Design | www.grecodesign.com.br

gUStAVO gRECO

SINALIzAçãO DAURO OLIVEIRA
O conceito do projeto de sinalização para o consultório de ortodontia Dauro 
Oliveira surgiu a partir das peças utilizadas nos aparelhos ortodônticos, 
mais especificamente braquetes e gominhas. Foi criada uma família 
de pictogramas e números baseados no desenho e no material desses 
elementos. O resultado estimula uma experiência positiva do usuário com o 
ambiente do tratamento, deslocando a percepção da dor e da inibição para 
uma solução capaz de arrancar belos sorrisos.

Cliente Dauro Oliveira
2012 | Design Gráfico
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Indio da Costa A.U.D.t. e Instituto Noisinho da Silva |  
www.indiodacosta.com e www.noisinhodasilva.org

CARTEIRA ESCOLAR INCLUSIVA
O Instituto Noisinho da Silva junto com a Indio da Costa AUDT projetaram 
a Carteira Escolar Inclusiva utilizando os preceitos do Design Universal 
– para todas as crianças, deficientes ou não – proporcionando um bom 
posicionamento, estabilidade, segurança intelectual na realização de 
tarefas escolares e, principalmente, a inclusão de crianças deficientes 
na rotina das escolas sem distinção em relação às outras crianças. Com 
regulagens nos acentos e encostos, ela atende às normas da ABNT e do 
Inmetro para mobiliário escolar. Além disso, conta também com o tampo 
inclinável e um espaço para armazenar livros e demais objetos.

Design Industrial/Produto

Instituto Noisinho da Silva | www.noisinhodasilva.org

ERIKA FOUREAUX

CIRANDA: A CADEIRA PARA CRIANCAS COM  
NECESSIDADES ESPECIAIS
A cadeirinha Ciranda é indicada para crianças de 1 a 6 anos que não 
se assentam sozinhas. Trata-se de um recurso lúdico, funcional e que 
possibilita a inclusão social das crianças deficientes uma vez que amplia 
as possibilidades de participação nas atividades diárias. A Ciranda 
proporciona a ampliação das habilidades funcionais das crianças e, 
consequentemente, promove uma vida mais autônoma e uma real vivência 
nas atividades do cotidiano. Estas vivências são capazes de reduzir os 
atrasos secundários gerados na maior parte das vezes pela ausência de 
equipamentos eficazes.

2010-2012 | Design Industrial/Produto
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Kimi Nii | www.kiminii.com.br

KIMI NII

MúLTIPLOS GOVE
Cerâmica de alta temperatura (1.270oC), queima em forno a gás.
GOVE BOwLS: composição de quatro peças bowl de cerâmica de alta 
temperatura, com diferentes diâmetros e alturas, bordas superiores 
inclinadas. Ao serem dispostas uma dentro da outra, forma-se um objeto 
escultórico que nos remete a uma inflorescência. 
GOVE VASOS: formado por três peças de cerâmica que separadamente 
são vasos de diferentes dimensões, podendo ser usados para arranjos 
florais. Juntos e encaixados formam um objeto escultórico que nos 
remete a uma inflorescência. 

2012 | Design Industrial/Produto

MARCElO DRUMMOND

BABAçU / MãOS qUE [RE]FAzEM O MUNDO /  
PALAVRAS BEM DITAS
Série editorial criada para registrar as relações entre design e artesanato 
no Brasil. Babaçu: publicação sobre o artesanato produzido por meio do 
uso sustentável da palmeira babaçu. mãos que [re]fazem o mundo: reúne 
as 15 principais regiões brasileiras de artesanato. Toma como referência 
visual os ofícios tradicionais de cada polo produtor. Palavras bem ditas: 
memória gráfica baseada no processo pedagógico de alfabetização 
de crianças, registra um diversificado inventário de letras e sílabas 
manufaturadas através de distintas técnicas artesanais. Fotografias: Fabio 
del Re e Carlos Stein.

Cliente Ministério do Desenvolvimento Agrário / SEBRAE
2010-2011 | Design Gráfico
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Mellone Associados | www.melloneassociados.com.br

OSWAlDO MEllONE | MARIANA qUINElAtO

BIOMBO 30=80
Com o desafio de otimizar o aproveitamento de uma placa de madeira, 
conseguimos, com os cortes, quase triplicar a área ocupada pela placa, 
com perda próxima a zero. O desenho do furo tem a finalidade de reduzir a 
tensão no final dos cortes, evitando rachaduras. A flexibilidade da madeira 
permite estender as placas até 800 mm, composto de 3 módulos ou mais, 
de acordo com o espaço a demarcar. O biombo, resultado deste esforço 
racional nos surpreendeu, transparecendo um desenho sofisticado no 
movimento das linhas que interagem com os ambientes de forma elegante, 
leve, mas marcante.

Cliente Esencial
2010 | Design Industrial/Produto

MIRIAM ANDRAUS PAPPAlARDO

COLARES TUBULARES
Os Colares Tubulares fazem parte de um processo de pesquisa e trabalho. 
A partir da releitura de uma técnica tradicional (entrelaçamento de fios 
utilizado em algumas regiões da áfrica), variações de formas, volumes, 
ritmos e texturas podem ser criados. O aspecto de cada peça é obtido pela 
seleção cromática e pela variação do percurso do fio através das contas. 
“Mutantes” de um mesmo princípio, são construídos pela agregação 
de elementos “iguais” que, juntos, formam um “outro”, possibilitando 
a criação de uma família de peças que carregam, ao mesmo tempo, 
identidade e individualidade.

2010-2012 | Design de Moda, têxtil e Acessórios
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Performa | www.renatameirelles.net

RENAtA MEIREllES PAPAtERRA

PAUTA M!
O Projeto Pauta M! constitui-se de tecido construído por fios cordonê e 
tecido tafetá sintético. A trama é estruturada com as peças recortadas 
que são termo-fixadas nos dois lados do tecido, o que possibilita obter a 
estrutura sem o uso da costura tradicional.

2010 | Design de Moda, têxtil e Acessórios

ps.2 arquitetura + design | www.ps2.com.br

FláVIA NAlON | FáBIO PRAtA

SãO PAULO CIDADE LIMPA
A identidade visual criada para o projeto possui como elemento principal 
uma escala de patterns − uma representação gráfica da transformação 
visual ocorrida na paisagem urbana. O logo apresenta esse conceito por 
meio da transição da pattern escura para a clara. Conjuntos de patterns 
incorporando imagens de fauna, flora, arquitetura e pessoas foram 
desenvolvidos para uso em impressos e no pavilhão. A fachada do pavilhão 
usa a escala de patterns dando ao visitante uma visão da diversidade da 
cidade, e traçando um paralelo com a redescoberta de São Paulo por seus 
habitantes. Design do Pavilhão: Daniela Thomas e Felipe Tassara

Cliente Prefeitura de São Paulo
2010 | Design Gráfico
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Questto|Nó | www.questtono.com.br

lEVI gIRARDI

PERENNE MBR90C – RENASCENTE 
PURIFICADOR DE EFLUENTE SANITáRIO
O Perenne MBR-90C combina processos de degradação biológica e 
filtragem por membranas para obtenção de água limpa para reuso, partindo 
de esgotos sanitários. Atende a demandas de edifícios, shopping centers, 
escolas, parques etc. e tem como qualidades: design, ausência de odores 
e ruídos, instalação em um dia, mobilidade, facilidade de operação e 
rápido retorno de investimento. É capaz de atender uma demanda de 1.000 
a 5.000 pessoas/dia, ocupando apenas o equivalente a duas vagas de 
estacionamento com alta eficiência energética (consumo equivalente ao de 
uma pequena geladeira).

Cliente Perenne
2011 | Design Industrial/Produto
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Renata Rubim Design & Cores | www.renatarubim.com.br

RENAtA RUBIM

CITy
A inspiração do City vem de vistas aéreas urbanas. Os produtos da 
empresa Solarium são peças cimentícias produzidas artesanalmente em 
série e são ambientalmente corretas. A empresa investe em design para 
oferecer produtos inovadores e de alta qualidade. Solarium e Renata 
Rubim têm uma parceria consolidada e com vários prêmios nacionais e 
internacionais. Uma das características dos produtos criados por Renata 
Rubim é proporcionar uma interação interessante entre o cliente (arquiteto) 
e o produto oportunizando uma boa variedade de layouts. A empresa 
trabalha com diferentes cores e a escolha fica a critério do cliente.

Cliente Solarium Pisos e Revestimentos
2012 | Design Industrial/Produto

MARCA SãO PAULO
Desde 2005, a cidade de São Paulo necessitava de uma marca que 
realmente a identificasse e representasse. Com diferentes gestões na 
prefeitura, o que se via era apenas uma constante troca de símbolos 
para divulgar a equipe que estava no poder. Assim, a marca São Paulo e 
toda sua identidade visual foram criadas, firmadas sobre quatro pilares, 
atributos e uma essência − viva tudo isso −, que têm como principal 
objetivo promover a cidade como “destino único de lugares, serviços, 
pessoas e ideias”.

Cliente SPturis
2011 | Design Gráfico

Rómulo Castilho | www.romulocastilho.com

RÓMUlO CAStIlhO
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SuperUber | www.superuber.com

RUSSEl RIVE | lIANA BRAZIl

OCTOCLOUD
OctoCloud foi exposta no Mobile world Congress (Barcelona, Espanha), e 
no The Creators Project (São Francisco, EUA). É uma instalação-jogo que 
mistura diferentes experimentações: mapeamento de projeção, aplicativos 
de celular, integração com redes sociais, animações, interatividade, e o 
design da própria escultura. Até oito pessoas podem interagir ao mesmo 
tempo, usando smartphones e tablets. Explora a integração entre mundo 
físico e virtual, em que a camada virtual reage à física delineada pela 
forma da escultura.

Cliente Intel
2011 | Design Digital

Rosenbaum | www.rosenbaum.com.br

MARCElO ROSENBAUM

A GENTE TRANSFORMA
O A Gente Transforma usa o design para expor a alma brasileira. É um 
mergulho na cultura dos povos que formam o Brasil. Tem como potencial 
o negócio social, econômico e ambiental nas áreas de atuação, tendo 
como plataforma o design sustentável. O resultado é a criação de uma 
coleção de produtos feitos de palha de carnaúba e borracha, gerada pela 
parceria de designers e artesãos da comunidade. O trabalho foi feito em 
Várzea queimada, um lugar esquecido, uma das regiões de menor IDh 
(índice de Desenvolvimento humano) do Brasil, típico povoado do sertão 
brasileiro, com oito meses de seca por ano; um lugar cheio de talentos e de 
identidade cultural.

2012 | Design Industrial/Produto
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Universidade de Brasília | www.unb.br/fau

MáRCIO AlBUqUERqUE BUSON | hUMBERtO VARUM | ROSA 
MARíA SPOStO

KRAFTTERRA
O Kraftterra é um novo material produzido a partir de solo natural com a 
incorporação de fibras dispersas de papel kraft provenientes da reciclagem 
de sacos de cimento. Este material pode ser utilizado para a produção 
de componentes e elementos construtivos, como blocos e tijolos de 
vedação, paredes monolíticas estruturais ou de vedação, revestimentos e 
acabamentos de pisos, paredes e tetos. Além de ser mais uma boa opção 
para habitações de interesse social, esse material reduz custos, aproveita 
resíduos, gera empregos e aumenta a durabilidade das construções.

Cliente Universidade de Brasília
2012 | Design Industrial/Produto

tecnopop | www.tecnopop.com.br

ANDRé lIMA

LOS hERMANOS
Em 2012, a banda Los hermanos completa 15 anos de existência. A 
comemoração, que começou como uma série de dez shows pelo Brasil, 
se transformou em uma turnê com 25 apresentações. Serão 11 capitais 
brasileiras, um documentário, um livro de fotos, o lançamento de uma caixa 
com a discografia da banda com seus quatro álbuns em vinil, a reedição de 
camisetas das turnês anteriores e uma série de cartazes para divulgar a 
turnê. Os cartazes ficaram a cargo da Tecnopop. Foi definida uma arte para 
cada cidade como forma de marcar cada espetáculo, reforçando ainda mais 
a identificação da banda com o público local.

Cliente Los Hermanos
2012 | Design Gráfico
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Useche Proj D D Coml LtDA

PEDRO REINAlDO USEChE

LINhA TAK
A linha Tak tem como ponto de partida otimizar materiais e processos 
de construção para a criação de uma família de móveis. Com pequenas 
mudanças no tamanho de componentes transversais e pernas, obtemos 
uma diversidade de peças conforme a necessidade. Além disso, possibilita 
a retirada das pernas, o que facilita o transporte e armazenamento.

2011 | Design Industrial/Produto

Vetor Zero | vetorzero.com.br

gABRIEl NOBREgA

EVERyBODy AGAINST EVERyBODy
Foi-nos fornecido o slogan para um pôster: “Todos estão contra todos. 
Alguém deve estar a favor deles”. O cliente gostou tanto do pôster que quis 
transformá-lo em uma animação a ser distribuída nas agências da Anistia 
Internacional de todo o mundo. Leo Burnett Lisbon nos disponibilizou seu 
artwork e nos deu liberdade para adaptarmos o pôster para a animação, 
contanto que mantivéssemos o slogan como no original.

Cliente Leo Burnett Lisbon
2010 | Design Digital
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ÁREA 756.945 km²

POPULAÇÃO tOtAL 17.269.525 (87% urbana, 13% rural)

CAPItAL Santiago

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Mineração (cobre, ouro, prata, molibdênio, 
minério de ferro, nitrogênio, minério 
de manganês, chumbo, lítio e carvão), 
pesca, agricultura (trigo, aveia, cevada, 
milho, feijão, beterraba, alho, aspargo, 
uva, frutas, semente de colza e semente 
de girassol), indústria (alimentícia, 
metalúrgica, de equipamentos de 
transportes, vinícola e têxtil) e turismo

PIB PER CAPItA US$ 14.394

IDH 0,805



44

Fluorfilms | www.fluorfilms.com

RODRIgO SAURé MERINO | BENjAMíN lÓPEZ | CARlOS MUNItA 
MARIO qUIÑONES | VíCtOR PAREDES | PAtRICIO VARAS

SPOT FESTIVAL DE VIñA
Spot para promoção de festival musical. Foi realizado de forma diferente, 
como uma viagem psicodélica ao coração de Viña del Mar, Chile. O projeto 
permitiu aos criadores experimentar e transitar por caminhos pouco 
convencionais, revisitando a estética lisérgica do anos 70 para criar um 
universo gráfico contemporâneo e fresco. Os trabalhos de Milton Glaser 
e George Dunning foram uma grande inspiração para o desenvolvimento 
gráfico deste projeto.

Cliente Chilevisión
2011 | Design Digital

MUSEO DE LA MEMORIA y LOS DEREChOS hUMANOS
Este museu constitui um espaço público para conhecer e refletir sobre 
a história recente do Chile, entre os anos de 1973 e 1990. Com uma 
arquitetura interior revestida de cristal, a mostra traz as imagens que 
habitam a memória coletiva mediante documentos, testemunhos e objetos 
que contam a história. Todas as imagens do Golpe de Estado de 11 de 
setembro de 1973, em formatos multimídia e gráficos, junto ao memorial 
às vítimas, organizam o relato que se estende pelas galerias perimetrais 
para uma narração linear dos eventos no tempo. Os temas estruturais 
(repressão, tortura, busca da verdade, organização civil, cultura e 
plebiscito), situados nos extremos, nos guiam ao objetivo, o “Nunca mais”.

Cliente Dirección de Bibliotecas, Archivos e Museos, Governo do Chile
2009 | Design de Espaços e Interiores

Árbol de Color Arquitectura y Diseño

MARCIAl CORtéS-MONROy | jUAN IgNACIO COURt 
PABlO MARtíNEZ | FRANCISCO PEÑAlOZA | ANA PEÑAFIEl  
CAtAlINA ARUEStE
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Industrial e Comercial Celhex Ltda. | www.celhex.cl

StEPhANIE FIEBIg 
Colaboradores: Jorge herrera | Gabriela herrera | José Serra

PALLET DE PAPELãO
Pallet fabricado totalmente de papelão. Concebido para a exportação de 
fruta por transporte aéreo, o desenvolvimento do produto procurou criar um 
pallet leve (5,8 kg) e de superfície totalmente lisa, buscando diminuir o tempo 
de produção em relação a seu antecessor a 2/3. Não necessita certificado 
fitossanitário e é 100% reciclável. Composto de papelão honeycomb 
e papelão ondulado, conta com uma excelente resistência estrutural, 
suportando cargas de até 1,5 tonelada. Atualmente, seu uso foi estendido a 
outros tipos de cargas de exportação, seja por via aérea ou marítima.

Cliente Empresas exportadoras
2010 | Design Industrial/Produto

KELGWO, taller textil | www.kelgwo.cl

MARCIA ANDREA MANSIllA CáRDENAS

INDUMENTáRIA COM IDENTIDADE INSULAR
Proposta de design de moda com resgate identitário. Os produtos são 
elaborados do mesmo modo como sempre foram feitos pelas antigas 
etnias em todo o mundo: utilizando matérias-primas naturais e locais que 
oferecem o meio ambiente de quem o habita; assim, o produto obtido 
é ecológico e sustentável. Buscou-se uma transição do tradicional ao 
moderno. O trançado manual, o tingimento vegetal ou natural e o tecido 
em tear são as bases de um trabalho que se complementa com design 
contemporâneo, de linhas limpas, distante de tendências ou modas, com 
uma paleta restrita de cores e de texturas suaves.

2012 | Design de Moda, têxtil e Acessórios
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jORgE PRIEtO DOMíNgUEZ

FSh (FLUME SySTEM FOR hARVESTING)
Sistema de transporte, limpeza e esfriamento para a colheita de fruta a 
partir do uso de água de poço, que é conduzida por um canal aberto que a 
leva até um poço de armazenamento. O sistema desenhado, econômico e de 
fácil instalação e uso, aumenta o rendimento ao diminuir consideravelmente 
as distâncias percorridas pelos trabalhadores. Além disso, elimina-se o 
trânsito desnecessário de caixas e tratores na edificação e reduz-se o dano 
físico mecânico da fruta, aumentando a porcentagem de produtos para 
a exportação. Melhora também a pós-colheita da fruta, pois mantém a 
temperatura baixa a poucos minutos de ser recolhida.

Cliente Sociedad Agrícola, El Nectarín Ltda
2011 | Design Industrial/Produto
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Müsuc | www.musuchouse.com

RODRIgO AlONSO SChRAMM

SELK’BAG®
Selk’bag® é um sistema para dormir que permite a pessoa possa se vestir 
com o próprio sleeping bag, proporcionando uma máxima mobilidade e 
comodidade no período de descanso dentro ou fora da barraca. Facilita 
separar, mover e juntar pernas e braços, virar-se com ou dentro do 
Selk’bag®; possibilita ficar de pé sem problemas, caminhar, cruzar as 
pernas e até mesmo alcançar objetos com as mãos graças a seus zíperes 
reversíveis. Selk’bag® possui uma forma que ajusta-se ao corpo para 
adaptar-se a ele e não o contrário.

Cliente Lippi S.A.
2006 | Design Industrial/Produto

MODD | www.modd.cl

MARíA jOSé UgARtE DAIBER | PAOlA ENRIONE CáCERES

MOChILA PEz EM PELE DE SALMãO
Mochila em pele de salmão composta por uma única peça, que ganha 
volume ao ser fechada. Seu design foi inspirado na forma dos peixes, e 
escolheu-se a pele de salmão para sua confecção por este ser um material 
de descarte. A forma plana auxilia no fácil armazenamento e transporte da 
peça. O fecho conta com dois zíperes, o que permite ter vários pontos de 
acesso ao interior. Fabricada no Chile e feita à mão. Dimensões: 38 cm de 
altura x 28 cm de largura x 4 cm de espessura.

2010 | Design de Moda, têxtil e Acessórios
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EXPOSIçãO E CATáLOGO Histórias do salitre
Desde 1930, as companhias de salitre e seus representantes internacionais 
aprofundaram a difusão e publicidade do salitre chileno para demonstrar as 
vantagens do produto natural em relação ao sintético. Assim, em mais de 
30 países foi realizada uma ampla campanha publicitária que respeitasse 
a língua, os costumes e as necessidades do destinatário final. Essa 
campanha está ilustrada no catálogo, em uma seleção de 30 pôsteres de 
distintos países vinculada com a promoção, distribuição e comercialização 
do salitre chileno. O catálogo ajudou a difundir, de maneira didática e 
atrativa, parte do patrimônio cultural desconhecido por muitos chilenos.

Cliente SQM 
2007 | Design de Espaços e Interiores | Design Gráfico

Piano&Piano

DANIElA PIANO | lUIS PIANO
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SAVIA GRAPES 
Savia Grapes [Cápsula de Seiva] é um sistema composto por uma cápsula 
que pode ser inserida no ramo, imediatamente depois de cortado o cacho 
de uva. Contém um gel que imita a seiva que, ao ser absorvido pelo ramo, 
alimenta o cacho. Deste modo, a uva conserva o sabor, textura e qualidade 
praticamente intactos por muito mais tempo. O sistema impede a perda 
de 5% do peso da uva ao ser cortada, mantendo-a fresca durante 60 dias. 
Substitui-se assim a tecnologia para retardar o processo de decomposição 
da fruta uma vez cortada pelo conceito de mantê-la viva. Medidas: 40 x 32 
x 21 mm | Material: Polipropileno. 

2007 | Design Industrial/Produto

Walker Design & Asociados | wd.cl

RODRIgO WAlKER | jOSé PABlO SANFUENtES
Colaboradores: Uva Design | Cristian Rebolledo | Iván Rosales

Siempreverde Ltda

StIVEN KEREStEgIAN

ChILOTE hOUSE ShOES
Calçado para uso em ambiente interno feito à mão por artesãs do Chile 
em um projeto de inclusão social. Foi elaborado a partir da recuperação 
e valorização de matérias primas locais: pele de salmão (descarte da 
indústria pesqueira), lã natural de ovelha e técnicas de malharia. Nobre, 
confortável, sustentável, redefine o conceito de consumo. É o resultado 
de sinergias criadas entre o artesanato, o design orientado, materiais 
renováveis da Patagonia e um ecossistema de produção social inclusivo. 
Cada par possui um código qR, referenciando quem confeccionou.

2010 | Design de Moda, têxtil e Acessórios
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ÁREA 1.138.914 km²

POPULAÇÃO tOtAL 46.927.125 (76% urbana, 24% rural)

CAPItAL Bogotá

IDIOMA Espanhol e 72 línguas e dialetos regionais

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, cacau, cana-de-açúcar, 
banana, tabaco, arroz, mandioca, batata, 
milho, banana-da-terra e madeira), 
pecuária (equinos, bovinos, suínos e aves), 
mineração (petróleo, gás natural, carvão, 
níquel, ouro e esmeralda) e indústria 
(alimentícia, química, de bebidas, têxtil, de 
equipamentos de transporte, petrolífera e 
de cimento)

PIB PER CAPItA US$ 7.104 

IDH 0,710
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CD&I ASSOCIAtES Bogotá | www.domesticmonsters.com

lUIS ANgARItA | CARlOS tORRES

ALIEN
Sistema modular, composto por três peças básicas que podem configurar 
mais de dez tipologias diferentes de sistemas de demarcação viária 
e sinalização para pedestres. Alien foi desenvolvido para proteger o 
transeunte, o motorista e os operários que intervêm nas obras viárias com 
o uso de fitas demarcadoras refletoras e de materiais flexíveis. Ajusta-se 
aos requerimentos internacionais, podendo ser produzido em série, e é 
ambientalmente correto por ser fabricado com matérias-primas recicláveis. 
Pode ser iluminado pela parte interna e é empilhável. Altura: 128 cm | 
Diâmetros: 35 e 8 cm | Material: Poliestireno de alta e média densidade 
injetado a gás, fita refletora | Peso: 3 kg.

Cliente PROGEN S.A Bogotá
2001 | Design Industrial/Produto

LINhA DE CADEIRAS 
A coleção “Linha de cadeiras” [Línea de sillas] é formada por cinco peças 
de mobiliário para casa, uma cadeira (Lala), dois bancos (Revo e Buolo), 
um cavalinho decorativo (Caballito) e um cabideiro (Señor). As peças são 
criações surgidas a partir da soma de dois fundamentos, sendo o primeiro 
o centro de inspiração: menos é mais; o segundo é a aplicação prática do 
primeiro como objeto em um contexto limitado em suas possibilidades 
produtivas, a cidade de Pasto, que não conta com a infraestrutura industrial 
de outras cidades colombianas. O resultado é um mobiliário contemporâneo 
de alta qualidade, tanto no design como em sua elaboração, aproveitando 
ao máximo funilarias e marcenarias locais. 

Design Industrial/Produto

Danilo Calvache / Design Studio | www.danilocalvache.com

DANIlO CAlVAChE CABRERA
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CARTAzES DA TEMPORADA DE MúSICA CLáSSICA  
DO TEATRO METROPOLITANO
Todo ano, o Teatro Metropolitano de Medellín traz alguns dos melhores 
expoentes do mundo da música clássica. O objetivo era fazer uma 
comunicação mais chamativa e com peças que contassem histórias, sem 
perder o estilo elegante e sóbrio que sempre caracterizou o teatro. Os 
cartazes da Temporada de Música Clássica pretendiam atrair um público 
mais jovem que não é muito adepto destes concertos. Desconstruir o 
estilo em que se costuma promover estes eventos e convertê-lo em algo 
divertido e colorido foi a forma escolhida para levar ao teatro pessoas de 
todas as idades e classes, com o intuito de democratizar a cultura. 

Cliente teatro Metropolitano de Medellín 
2009 | Design Gráfico

DDB Colombia

DANIEl FElIPE CAllE 
Colaboradores: José Domingo Betancur | Elizabeth Montoya | Oscar 
Martínez | Luis Morales Brome | Mauricio Ramírez | Claudia Pulido | Rodrigo 
Sosa | Daniel Rueda | Santiago García | Rodrigo García | Stephanie Rubio

Diorama Postproducción | www.dioramapost.com

jUAN AlBERtO DíAZ ARCINIEgAS | jUAN MANUEl PARDO 
BARRERA | BERNARDO gARCéS gONZálEZ 

PROJEçãO MAPPING BICENTENáRIO
Peça audiovisual de 20 minutos projetada com a técnica de mapping, 
que aproveita as características da superfície utilizada, sobre a fachada 
do palácio de Liévano de Bogotá na celebração do bicentenário de 
Independência da Colômbia. O objetivo do filme foi mostrar um tour pela 
Colômbia através de seus antepassados, suas etnias, sua geografia e seus 
aspectos culturais mais representativos.

Cliente Alcaldía Mayor de Bogotá
2010 | Design Digital
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La Silueta Ediciones | www.lasilueta.com

jUAN PABlO FAjARDO | ANDRéS FRESNEDA

BOGOTá MMX, 200 ANOS DEPOIS
Este livro foi concebido como um testemunho, um documento que 
pretende mostrar como era Bogotá em 2010, ano de celebração do 
bicentenário da Independência da Colômbia. Uma memória que contempla 
o caráter complexo e multifacetário da cidade. Partindo de vinte 
lugares cujos nomes aludem a personagens e temas relacionados com 
a Independência, se realiza um intenso percurso gráfico com imagens, 
textos, cifras e histórias.

Cliente Prefeitura de Bogotá
2010-2011 | Design Gráfico

IDENTIDADE DA EXPOSIçãO medellÍn, transFormaÇÃo  
de Uma Cidade 
Buscava-se evidenciar as principais manifestações culturais que contribuíram 
para a transição da cidade, ressaltando a participação cidadã como elo 
fundamental. Foi proposta uma imagem que destacava a diversidade e 
a mestiçagem: uma flor de várias flores, simbolizando o que emerge, a 
transformação, o desenvolvimento – Medellín é conhecida como “a cidade 
da eterna primavera”. O catálogo apresenta uma série de postais e pôsteres 
distribuídos pela exposição e incita o espectador a montar sua própria peça 
com um simples recurso de encadernação, buscando uma participação ativa 
do visitante e estabelecendo uma relação lúdica com a exposição.

Cliente Prefeitura de Medellín
2008 | Design Gráfico

taller Estándar | www.tallerestandar.com

jUAN DAVID DíEZ
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MEDELLíN, TRANSFORMAçãO DE UMA CIDADE
Os museus de Antioquia e Arte Moderna pediram o design da exposição da 
prefeitura de Medellín para a 50a Assembleia do BID. queriam representar 
a recente transformação de Medellín e solicitaram que a mostra cumprisse 
os seguintes requisitos: exposição itinerante, ao ar livre, resistente ao sol, 
à agua e a rajadas de vento de 150 km/h. Não podia pesar mais de 400 
kg/m², pois seria apoiada sobre a cobertura do anfiteatro do centro de 
convenções. A exposição devia comportar dez telas de vídeo e dispor de 
redes elétricas e de informática. A ideia era não fazer uma sala de museu 
típica, mas um espaço neutro que não competisse com as obras expostas e 
que pudesse ser reconhecido a distância. 

Cliente Museu de Arte Moderno de Medellín, Museu de Antioquia
2009 | Design de Espaços e Interiores

Miguel Mesa, Camilo Restrepo e Paisajes Emergentes
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ÁREA 51.100 km²

POPULAÇÃO tOtAL 4.726.575 (62% urbana, 38% rural)

CAPItAL San José

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (banana, café, frutas tropicais 
e flores), pecuária (bovinos, suínos e 
aves), pesca, mineração (ouro, prata, sal 
marinho, pedra pome e asfalto natural) e 
indústria (alimentícia, química, de bebidas 
e de maquinário)

PIB PER CAPItA US$ 8.647

IDH 0,744
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Dilup

MARíA jOSé NÚÑEZ DOMíNgUEZ

TRIPLO
Triplo é o design e desenvolvimento de um módulo triangular que se 
conjuga consigo mesmo um número determinado de vezes para formar 
diferentes objetos, como luminárias, tapetes, almofadões, móveis etc. 
Elaborado com sobras de couro de fábricas grandes e totalmente trançado 
à mão, sua beleza está nas texturas entre os módulos. Tapete: 1 x 1 m.

2010 | Design Industrial/Produto

PROGRAMAS MENSAIS CCECR
Embalagem desdobrável de papelão que contém as atividades mensais 
organizadas pelo Centro Cultural da Espanha na Costa Rica. Foi elaborado 
como uma embalagem versátil para que o visitante colecione toda a 
programação do mês. Aberto parcial ou completamente permite se 
transformar em diversas e atrativas formas e conter todo o material 
gráfico mensal. Material: cartão C12 certificado (ambientalmente correto) 
| Dimensões: fechado 7 x 7 pol., aberto 14 x 21 pol., postais e dobras 
fechados 5 x 5 pol.

Cliente Centro Cultural da Espanha na Costa Rica 
2009 | Design Gráfico

jOSé AlBERtO hERNáNDEZ
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CAPAS DA REVISTA la otra esCena
Capas para a revista de psicanálise La Otra Escena, publicação oficial do 
Programa de Formação em Psicanálise do Grupo de los Martes a las 7 p.m., 
revista internacional em formato virtual. O projeto enfocou o background 
artístico que caracterizava o estudo. Cada volume apresenta uma série 
de artigos centrados em um tema específico. Partindo desta base, foram 
produzidas as capas em um estilo espontâneo, como na psicanálise, em 
que se vai de uma situação a outra para assim chegar um efeito mais 
íntimo. As capas foram desenhadas a partir de recortes e intervenções tipo 
colagem, procurando que se intuísse na imagem um lugar onde nada é bom 
ou mal, convocando a uma reflexão sobre a temática.

Cliente Grupo de Psicoanálisis de los Martes a las 7 p.m.
2008 | Design Gráfico

Lacabeza estudio de diseño | www.lacabezacr.com

LUMINáRIAS DO hOTEL FLOR BLANCA
Paulina Ortiz-Luminarias foi escolhido pela Fusion Interior Design S.A. para 
desenvolver as luminárias do clube de Playa Prieta no hotel Four Seasons, 
em Guanacaste, Costa Rica. Elas deviam harmonizar com o entorno 
natural de mata e praia desde o interior do clube, utilizando texturas e 
formas marinhas ou relativas à mata. O design buscou criar luminárias 
de formas orgânicas bem adaptadas ao contexto. As técnicas e métodos 
desenvolvidos para sua elaboração foram criativos e sensíveis, para que 
fossem realizáveis por mulheres artesãs, em sua maioria chefes de família. 
As luminárias são um produto respeitoso ao meio ambiente e promovem o 
desenvolvimento humano de mulheres costa-riquenhas. 

Cliente OUSIA Design S.A. 
2007 | Design Industrial/Produto 

Paulina Ortiz-Luminarias

PAUlINA ORtIZ
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ÁREA 110.860 km²

POPULAÇÃO tOtAL 11.253.665 (75% urbana, 25% rural)

CAPItAL Havana

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República socialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (cana-de-açúcar, tabaco, 
arroz, frutas cítricas, café, banana, 
banana-da-terra e batata), pecuária 
(bovinos, equinos, suínos e aves), 
mineração (níquel, cobalto, cobre, 
cromita e ferro), indústria (alimentícia, 
de bebidas, tabaqueira, de máquinas 
agrícolas, química, petrolífera, de cimento 
e farmacêutica)

PIB PER CAPItA US$ 5.397 (2008)

IDH 0,776
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gISEllE MONZÓN CAlERO | EDEl RODRígUEZ 

CARTAzES PARA CINEMA E TEATRO
Cartas de amor : Cartaz para documentário sobre uma escritora cubana 
que nos anos 90 montou um negócio para redigir cartas de amor  
por encomenda. 
José martí: el ojo del canario: Cartaz para filme que aborda a infância  
e adolescência do herói nacional de Cuba. 

Cliente Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, Preta 
Portê Filmes, Grupo de teatro El Público
2010-2012 | Design Gráfico

MAyElíN gUEVARA

COLEçãO hABANA NOIR
Esta coleção pretende refletir uma essência diferente de havana, 
sugerindo dois de seus aspectos mais notáveis: por um lado, a 
beleza arquitetônica − em especial, o estilo art deco −, e por outro, a 
deterioração de suas ruas. Para o design das peças, utilizou-se prata e 
piche, este último obtido do excedente do asfalto de uma importante 
avenida da capital cubana. O emprego deste material constituiu um 
elemento singular e renovador para criar um produto de vanguarda. 
Fotografia: Anielka Carmona.

Cliente Fondo Cubano de Bienes Culturales
Design de Moda, têxtil e Acessórios
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CARTAzES PARA O INSTITUTO CUBANO DEL ARTE E 
INDUSTRIA CINEMATOGRáFICOS (ICAIC) 
Cartaz para o filme el perro andaluz de Buñuel, integra a coleção de cartazes 
para exposição em celebração do 50o Aniversário da Cinemateca de Cuba. 
Cartaz para las reinas del trópico, ciclo de filmes sobre as cinco rumbeiras 
(Maria Antonieta Pons, Meche Barba, Amalia Aguilar, Ninon Sevilla, Rosa 
Carmina) mais famosas do cinema mexicano dos anos 40, programação da 
Cinemateca de Cuba para o mês de janeiro de 2010. Cartaz para promover 
a muestra de Cine internacional equidad e Violencia de Género, espaço de 
debate e reflexão sobre a importância da perspectiva de gênero nos meios de 
comunicação e no universo audiovisual. Medidas: 76 x 51 cm.

Cliente Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC)
2008 e 2009 | Design Gráfico

MIChEllE MIyARES ONDI-PUBLICItUR

MARCA CUBA
A marca Cuba é um símbolo oficial criado para complementar os símbolos 
oficiais em eventos promocionais. É um instrumento de competência 
e uma forma visual coerente de preservar, afiançar e promover o país. 
Deve cumprir quatro funções: simbolizar Cuba, interna e externamente, 
mediante um signo gráfico distinto dos oficiais mas claramente articulado 
com eles; firmar todas as comunicações promocionais e afins emitidas 
pelas distintas entidades autorizadas; sinergizar como uma “marca d’água” 
todos os esforços de comunicação parciais como expressão de uma política 
promocional unitária; respaldar as atividades, produtos e serviços com 
valor agregado como um selo de garantia e compromisso estatal.

2005 | Design Gráfico
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ÁREA 21.041 km²

POPULAÇÃO tOtAL 6.227.491 (63% urbana, 37% rural)

CAPItAL San Salvador

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, cana-de-açúcar, milho, 
feijão e arroz), pecuária (equinos, bovinos, 
suínos e aves), pesca, mineração (sal 
marinho, calcário, ouro e prata) e indústria 
(alimentícia, química, de bebidas, têxtil e 
de refino de petróleo)

PIB PER CAPItA US$ 3.702

IDH 0,674



62

elMonstruo | www.claudia-olmedo.com

ClAUDIA BEAtRIZ OlMEDO MARtíNEZ

CATáLOGO SUMARTE 2010
Desenvolvimento gráfico e produção do catálogo de obras para o leilão 
que o Museu de Arte de El Salvador, MARTE, realiza anualmente. Tendo 
em conta o design arquitetônico do museu, especialmente a volumetria 
do edifício baseada no cubo, utilizou-se essa geometria para produzir 
um design dinâmico, concreto e limpo, através da forma e do contraste 
cromático, usando-se para tanto a cor Cyan. Do mesmo modo, situou-se a 
tipografia na margem do plano para quebrar o esquema visual da repetição 
de obras em um layout mais conservador.

Cliente Museu de Arte de El Salvador
2010 | Design Gráfico

MENINO VERDE
O projeto resgata a escrita maia, a redesenha e a traz de novo ao uso 
diário. Está destinado a populações indígenas e não indígenas, de qualquer 
idade. É uma ferramenta educativa de seis peças de cedro. Cada uma é 
um pictograma cujo significado vem traduzido na parte de trás em maia, 
espanhol e inglês. De forma individual, as crianças podem aprender o 
vocabulário maia e sua imaginação pode formar conceitos mais complexos. 
Simboliza a mãe terra abrindo-se à criação da vida através da mão e dos 
círculos laranjas. A preservação das sementes do planeta é representada 
pelo nascimento de uma criança no centro, e o milho que nasce de sua 
orelha apontando para o norte está do lado direito.

Cliente Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
2008 | Design Industrial/Produto

FRIDA lARIOS
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Piedra, papel o tijera

lAURA MENDOZA VElA

COMO SE DIz? PALAVRAS DO NáhUAT SALVADORENhO
¿Cómo se dice? Palabras del náhuat salvadoreño é uma produção editorial 
que nasceu da inquietude de contribuir na divulgação da língua náhuat 
salvadorenha, que foi perdendo valor e uso. Trata-se de uma seleção de 
palavras básicas recompiladas de falantes reais e escritas em espanhol, 
náhuat e inglês, e com ilustrações de linhas simples, contorno grosso e 
cores sólidas e fortes, próprias da cultura salvadorenha e da gráfica pré-
colombiana. A linha de peças consta de um livro de formato pequeno, 
postais, marcadores, cadernetas de notas e camisetas, impressos e 
distribuídos pela Ediciones Limitadas Tres de Corazón.

Cliente Ediciones Limitadas tres de Corazón
2011 | Design Gráfico

“o cenário traçado na Bid 

8|10|12 pode contribuir aos novos 

desafios do design global na 

medida em que revela produções 

conscientes de sua implantação 

local, viáveis pelo próprio resgate 

de disponibilidades técnicas e 

materiais regionais, aproximando 

a produção da realidade 

econômica.”

miriam lerner e Giancarlo latorraca
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ÁREA 283.561 km² (incluindo as Ilhas Galápagos)

POPULAÇÃO tOtAL 14.666.055 (66% urbana, 34% rural)

CAPItAL Quito

IDIOMA Espanhol, quíchua e dialetos regionais

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (banana, café, arroz, batata, 
cacau, mandioca e cana-de-açúcar), 
pecuária (bovinos e suínos), pesca, 
mineração (petróleo, ouro, cobre e prata) 
e indústria (alimentícia, de refino de 
petróleo, química, papeleira e têxtil)

PIB PER CAPItA US$ 4.496

IDH  0,720
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Antonio Mena Diseño

ANtONIO MENA VáSCONEZ

MOSTRA DE CINEMA DE FRONTEIRA
Cartaz para a mostra Cine de Fronteras realizada simultaneamente nas 
cidades de quito e Barcelona, entre 8 e 11 de outubro de 2010, com uma 
exibição internacional de produções cinematográficas de destaque que 
abordavam a emigração e sua problemática. Teve especial significado o 
fato de ter sido celebrada tanto na cidade de quito, capital de Equador e 
país de onde provém um dos maiores conglomerados de emigrantes na 
Europa, como em Barcelona, cidade representativa da Espanha e principal 
país de destino da emigração equatoriana e latino-americana.

Cliente FLACSO Sede Ecuador
2010 | Design Gráfico

Connie Hunter | www.conniehunter.com

CONNIE hUNtER

LA REVISTA
Suplemento dominical do jornal el Universo. Desde seu redesign em 2009, 
buscou diferenciar-se empregando outras formas de expressão gráfica 
nas capas. Os títulos se adaptam ao design, movendo-se horizontal ou 
verticalmente.
Capa fúcsia: uma roda, de pedra e pneu, ilustra a evolução do design e seu 
aporte ao desenvolvimento da sociedade.
Capa branca: fotografia linear para dar ênfase unicamente aos acessórios 
de moda promovidos no Natal.
Capa vermelha: a ceia de Natal, representada pela silhueta de lâmpadas 
natalinas em torno de um garfo.

Cliente El Universo
2010-2012 | Design Gráfico
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IDENTIDADE DA BIENAL DE ARqUITETURA DE qUITO
Esta marca, eixo da estratégia de comunicação da XVII Bienal Pan-
Americana de Arquitetura de quito, permite um desdobramento da imagem 
para utilizar diversos suportes de comunicação. A nova identidade da 
BAq 2010 propõe ampliar suas fronteiras e tornar-se acessível a mais 
pessoas, agregar outras disciplinas, respeitar o entorno natural e identificar 
a arquitetura como ponte para gerar relações na sociedade. A imagem 
é dinâmica, contém em seu ícone as siglas BAq, que interagem com 
diferentes dimensões. A tipografia é clara e funcional. A escolha cromática 
é moderna, mas vibrante e variada como o entorno da cidade. A marca se 
adapta aos possíveis tamanhos, cores e formas das peças de informação. 

Cliente Colegio de Arquitectos, Equador 
2010 | Design Gráfico

Latinbrand | www.latin-brand.com

SIlVIO gIORgI | SANDRO gIORgI

CARTAz “qUITO É”
quito em zaragoza é um evento que reúne exibições do melhor em 
design gráfico, música, fotografia, cinema e arte. A mostra expõe 
cartazes inéditos criados pelos mais renomados comunicadores visuais 
equatorianos. Para preparar o cartaz “quito é” foram reunidas opiniões 
de pessoas solicitadas a completar a frase “quito é” durante várias 
semanas. As mostras foram realizadas por toda a cidade. No total foram 
documentadas 200 respostas, 18 das quais utilizadas no cartaz. A foto de 
fundo é uma quesadilla, doce local favorito do autor, exclusivo do bairro 
San Juan em quito. Medidas: 70 x 100 cm.

Cliente Zaragoza Latina / Quito em Zaragoza, Espanha
2010 | Design Gráfico

EStEBAN SAlgADO
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ÁREA 504.030 km²

POPULAÇÃO tOtAL 46.235.000 (77% urbana, 23% rural)

CAPItAL Madri

IDIOMA Espanhol, basco, galego e catalão

SIStEMA DE GOVERNO Monarquia parlamentarista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (grãos, vegetais, azeitonas 
e cítricos), pecuária (bovinos, suínos 
e ovinos), pesca, mineração (carvão, 
gás natural e gipsita), indústria (têxtil, 
alimentícia, metalúrgica, de calçados, 
química, automobilística, de maquinário, 
farmacêutica e de produtos médicos) e 
turismo

PIB PER CAPItA US$ 31.943

IDH 0,878
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ADN DESIGN | www.adndesign.es 

CARlOS AlONSO PASCUAl | BRIgIttE SAUVAgE  
CARlOS SAN jOSé

FERROS COMPACTOS SENSOR EVOLUTION
Sistema para ferro de passar que proporciona vapor constante a baixa 
temperatura já que, diferentemente dos ferros tradicionais, o vapor é 
produzido em um gerador integrado independente da base. Isso permite 
economizar mais de 46% de consumo de energia em relação aos ferros 
de mesma potência. Próximo, confortável, atrativo e intuitivo de utilizar, o 
gerador de vapor é ativado com o tato graças a sua tecnologia Sensor, que 
proporciona a máxima comodidade ao passar. O Evolution foi o primeiro 
ferro de passar a obter a classificação energética A.

Cliente Solac
2010 | Design Industrial/Produto

20 minutos | www.20minutos.es

PERIóDICO DIGITAL
A versão acessível de 20minutos.es adapta 100% de seu conteúdo às 
necessidades e capacidades do usuário sem nenhum tipo de instalação 
nem custos graças ao Inclusite, um projeto dirigido a proporcionar 
acessibilidade digital real, posto em prática pela companhia espanhola 
CSD. Devido a uma interface inteligente que fala e escuta, os leitores 
do jornal online podem escolher entre três modalidades de navegação 
web totalmente autônomas. Torna-se assim o primeiro jornal online em 
castelhano a proporcionar de maneira real e gratuita este serviço dirigido 
a resolver os problemas que pessoas com deficiências encontram ao 
navegar na internet.

2012 | Design Digital
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LUMINáRIA SILUET
Luminária de suspensão linear de altura graduável que projeta luz direta 
e indireta. Composta por estrutura de poliuretano pintado em branco 
e difusores em policarbonato matizado. A necessidade de introduzir a 
iluminação de baixo consumo gera a análise de fontes de iluminação em 
que a fluorescência tem protagonismo. A utilização de dois grandes tubos 
fluorescentes foi determinante para a configuração linear da luminária. O 
espaço vazio entre os tubos contribui para a transparência visual e a leveza 
do produto, o que permite uma iluminação eficaz e critérios de redução de 
consumo sem renunciar à qualidade. Medidas: 105 x 12 x 8 cm | Fonte de 
iluminação: fluorescência 2xT5 39 w.

Cliente GROK, Grupo LEDS-C4 
2010 | Design Industrial/Produto

Benedito Design

RAMÓN BENEDItO

ILUMINAçãO NATALINA DA RUA ALCALá
há duas novidades nesta demanda para um designer gráfico: a luz como 
matéria de trabalho e a cidade como suporte e escala. Por tratar-se de um 
arranjo interessante dentro da cidade por suas dimensões e localização, 
a primeira decisão foi escapar do conceito “adorno natalino” e afrontá-lo 
como um projeto de integração urbana. Criou-se, então, uma atmosfera de 
ressonâncias natalinas com muito poucos elementos, que não distraísse 
os motoristas e pedestres. O projeto se resolveu na dualidade, repetição 
e simetria. A ramagem seca e o fundo estrelado formam uma estrutura 
ordenada e simétrica que facilita a produção por repetição dos arranjos.  
O resto é obra da transparência e da magia da luz. 

Cliente Câmara Municipal de Madri
2007 | Design de Espaços e Interiores

Área Gráfica

ROBERtO tURégANO
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O VERDE DO EL POAIG
Design de embalagem do azeite El Poaig. Tanto o material como o design 
da garrafa foram pensados para respeitar e preservar o conteúdo. Cada 
gota é aproveitada pelo sinuoso dosador. A cerâmica valenciana agrega 
valor de tradição e a opacidade. A caixa externa em madeira foi inspirada 
em caixas de carga marítima do Panamá, destino inicial do produto. 
Medidas 26 x 10 x 6 cm | 500 ml (1 qt / 0,9 fl oz.). Com esta exclusiva 
embalagem descobrimos a esbelta figura, a alma do El Verd del Poaig, a 
versão verde do El Mil del Poaig. Materiais de reciclagem e luxo revelam 
este azeite de oliva único. Materiais: cerâmica branca valenciana e cartão. 
Medidas: 17 x 10 x 6 cm | 250 ml (lqd/8,5 fl oz). 

Cliente El Poaig 
2008-2010 | Design Industrial/Produto

CuldeSac™ | www.culdesac.es

PROJETO DI12. COLEçãO GARRAFAS 211
Projeto para comemorar o início da exposição da DiLab. Foram encarregados 
12 grandes designers espanhóis para reinterpretar o número 211, quilômetro 
onde se encontra Urueña, povoado sede da DiLab. Foi proposto ao Grupo 
Matarromera participar com seu vinho Valdelosfrailes Seleção 2005, de 
grande qualidade e ainda pouco conhecido. Assim, realizaram uma coleção 
de 211 caixas de vinho, cada uma com as 12 garrafas etiquetadas pelos 
designers. Miryam Anllo foi a designer da marca Di12, da embalagem e da 
contraetiqueta. Fotografias: Juan hormaechea.

Cliente DiLab y Grupo Matarromera 
2010 | Design Gráfico

DiLab

MIRyAM ANllO
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Isidro Ferrer | www.isidroferrer.com

ISIDRO FERRER

FUera de Carta
Fuera de carta é uma comédia espanhola de costumes dirigida por Nacho 
García Velilla com certo olhar para o cinema de Berlanga e uma cuidada 
estética que o aproxima das comédias americanas de Blake Edwards e 
howard hawks. A sequência de títulos de crédito funciona como elemento 
independente mas ligado à estrutura do filme e através do desenho 
animado tradicional se transforma em um prelúdio gráfico que situa o 
marco da ação e dá o tom do filme. A estrutura e a estética utilizadas 
são inspiradas no trabalho realizado por Saul Bass e Fitz Freleng para as 
comédias americanas dos anos 50 que, cheias de humor e engenho, fazem 
parte do imaginário coletivo.

Cliente Canguro producciones
2007 | Design Digital

Emiliana Design | www.emilianadesign.com 

ANA MIR | EMIlI PADRÓS

ChOCOLATE ACCENTS
O chocolateiro de Barcelona, Enric Rovira, sempre quis colaborar com 
artistas e designers e fazer que se sentissem livres para desenvolver 
suas ideias e criações. Desta singular união nasceram o Chocolate 
Accents e o Chocodosis. O Accents são pequenas bolas de chocolate 
preto com um encaixe em um lado que permite sua inserção na borda 
de um copo de espumante. E o Chocodosis é um tabuleiro com uma 
geometria única que convida a jogar, só ou acompanhado, dosificando a 
porção ideal para cada ocasião. Medidas: 2 cm e 15 x 15 x 2 cm. Material: 
Chocolate preto 70% cacau.

Cliente Enric Rovira Xocolater
2000 e 2004 | Design Industrial/Produto
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CARTAzES PARA O CENTRO DRAMáTICO NACIONAL 
Os cartazes para o CDN buscavam uma imagem gráfica para a instituição 
teatral durante as temporadas entre 2006 e 2010. O propósito era afastar 
a linguagem habitual do grafismo teatral e dar ao CDN um gesto gráfico 
identificável que se destacasse das propostas vistas na cidade, cheias 
de ruído visual. Propõem-se, assim, imagens limpas e sintéticas, com um 
tom humorístico e uma sensível e clássica composição tipográfica, em 
que os valores cromáticos reforçassem a essência buscada. Criando uma 
linguagem de valores clássicos e elementos contemporâneos, confrontando 
significados e recorrendo a silhuetas de objetos e animais, foi possível 
dotar de significado gráfico o significado dramático. 

Cliente Centro Dramático Nacional 
2009-2010 | Design Gráfico

Isidro Ferrer | www.isidroferrer.com

ISIDRO FERRER
Colaborador: Sean Mackaoui

COLEçãO ICARIA POESíA
O design da coleção de capas para Icaria Poesía responde a uma marcada 
intenção de austeridade. A identidade da coleção está baseada em uma 
linha de capas de cor branca, com uma tipografia Garamond em tamanho 
muito discreto que dá todo o protagonismo à expressividade dos traços dos 
desenhos em vermelho e preto de Joan Cruspinera.

Cliente Icaria Editorial 
2009 | Design Gráfico

Josep Bagà Associats | www.josepbaga.com

jOSEP BAgà
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Martín Azúa | www.martinazua.com

MARtíN AZÚA | AZUAMOlINE

BANCO FLOD
Flod é um banco que se inspira nas estratégias naturais. Na natureza 
ocorre um princípio de economia de energia e material; nada é gratuito nem 
supérfluo. Seguindo esta filosofia, o Banco Flod é a transição mais natural 
entre o assento, o apoio para os pés e uma base. Sua forma escultórica 
está condicionada pela técnica de fabricação, o rotomoldado, que exige 
uma forma em que o plástico circule sem problemas dentro do molde. O 
tamborete é uma peça única em polipropileno 100% reciclável. Disponível 
em várias cores. Medidas: 81 x 38 x 36 cm | Material: Polipropileno 
rotomoldado | Peso: 3 kg.

Cliente Mobles 114
2007 | Design Industrial/Produto

Lavernia&Cienfuegos | www.lavernia-cienfuegos.com

jOSé IgNACIO lAVERNIA | AlBERtO álVAREZ DE CIENFUEgOS

wINES OF ThE wORLD
Linha que a rede de supermercados belga Delhaize oferece dentro de sua 
marca própria “365”, que engloba produtos cotidianos de preço acessível. 
A rolha de cortiça é signo de humildade, um objeto de pouco valor, 
utilizado muitas vezes como material de trabalhos manuais, maleável, 
com o qual se pode brincar e criar. O uso da rolha de cortiça no design 
confere um toque sensível, próprio de um produto cotidiano. A rolha 
unifica e personaliza toda a linha. O motivo criado para cada etiqueta faz 
referência ao país de origem.

Cliente Delhaize
2011 | Design Gráfico
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Martín Azúa | www.martinazua.com

MARtíN AZÚA

TAPETE PISOTEADO/2012
Tapete feito de esparto (Stipa tenacissima), material tradicional com o 
qual se fabricam as solas de alpargatas, que reproduz as marcas de solas 
de pés. O tapete é trançado por artesãs da região de Múrcia, comunidade 
autônoma da Espanha.

Cliente Medwinds
2011 | Design Industrial/Produto

hOMEPAGE DA hAChEDÈ VISUAL 
Design e desenvolvimento da homepage da produtora audiovisual hachedè 
Visual de Lugo. Interface formada com estruturas tipo tangram. Em cada 
mudança de seção ocorre uma mudança aleatória na posição das figuras, 
criando uma nova forma, reforçando assim o conceito criativo. Foram 
utilizadas fotografias de fundo em tela cheia (paisagens em sua maioria), 
em que os espaços abertos e a sensação de liberdade sintonizavam com 
a filosofia de trabalho da produtora. Foi desenvolvida com o Actionscript 
3 + PhP e pode ser alterada por um gestor de conteúdo, integralmente 
desenvolvido pelo Sond3. Na página pode-se consultar os projetos da 
empresa, seguir seus eventos, cursos, novidades... 

Cliente Hachedè Visual 
2009 | Design Digital

Sond3 design&desarrollo 

SEgUNDO FERNáNDEZ | NAtAlIA CRECENtE
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Mormedi | www.mormedi.com

EFFISENSE
Desenvolvimento de radiadores elétricos de convenção de alta eficiência. 
Esta tecnologia, patenteada por Effisense, transforma mais de 95% da 
energia elétrica utilizada em calor, otimizando ao máximo o consumo. 
O sistema transporta o calor por meio de correntes ascendentes de ar 
que ajudam na distribuição homogênea, necessitando menos energia 
para manter uma temperatura constante. Seu controle eletrônico de alta 
precisão diminui o consumo ao mínimo necessário.

Cliente Effisense
2011 | Design Industrial/Produto
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CAPAS METRóPOLI
“Metrópoli” é o suplemento de lazer e entretenimento do jornal el mundo 
de Madri. Seu conteúdo baseia-se em tudo relacionado a espetáculos e ao 
desfrute da cidade de Madri: cinema, teatro, música, arte, gastronomia... A 
capa se transforma na informação, e não o contrário. Para tanto, o design é 
multiforme, variante e eclético. Seu design é o não design. Vale um estilo, 
mas todos os estilos valem. É o chamado “estilo Metrópoli“. 

Cliente Unidad Editorial S.A. 
2008-2009 | Design Gráfico

Unidad Editorial | www.unidadeditorial.com 

RODRIgO SáNChEZ

Un mundo feliz | www.unmundofeliz.org 

SONIA DíAZ | gABRIEl MARtíNEZ

PICTOPIA
Pictopia é um compêndio gráfico que compila 400 ilustrações e 200 
curtas de temática social e política. As imagens vêm acompanhadas de 
textos explicativos, em castelhano e inglês. As imagens “pictópicas” são 
elementos que sugerem ideias essenciais sobre um tema. O narrador ou 
designer é o responsável pela seleção e organização do relato, adotando 
necessariamente um determinado ponto de vista. Contêm textos de Alain 
Le quernec (quimper), Andrea Rauch (Florença), Josh MacPhee (Nova york), 
Raquel Pelta, Manuel Estrada e Sonia & Gabriel Freeman (Madri). Para 
a apresentação e promoção do livro foram editados dois cartazes e dez 
stickers de tatuagem. Medidas: 22 x 21 x 2 cm. Material: Livro e DVD.

Cliente Promopress
2008 | Design Gráfico
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ÁREA 108.889 km²

POPULAÇÃO tOtAL 14.757.316 (50% urbana, 50% rural)

CAPItAL Guatemala

IDIOMA Espanhol e línguas regionais

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, cana-de-açúcar, 
banana, noz-moscada e cardamomo), 
pecuária (bovinos, ovinos, suínos e aves), 
pesca, mineração (petróleo, antimônio, 
minério de cobre, zinco e tungstênio) e 
indústria (alimentícia, têxtil, petroquímica 
(plástico), farmacêutica, química e 
papeleira)

PIB PER CAPItA US$ 3.178

IDH 0,574
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A/V 

AlEjANDRO AZURDIA | lUIS VIllACINDA 

13 FESTIVAL DO CENTRO hISTóRICO
O Treze Festival do Centro histórico tem por lema “Transformando o 
espaço público”. há treze anos, um grupo de visionários propôs que os 
espaços públicos do centro histórico fossem convertidos em cenários para 
apresentar o melhor do trabalho de artistas. Desde então, o espaço foi se 
transformando e o que parecia uma quimera, hoje parece normal. Cada ano, 
milhares de cidadãos, através da arte e da cultura, transformam o espaço 
público. A solução proposta mescla dois universos: a arquitetura do lugar 
e a gente que traz vida a este espaço. Procurou-se refletir o que o centro 
histórico da cidade de Guatemala é, um caldeirão de muitas situações que 
se modifica dia a dia e pessoa a pessoa.

Cliente Renacentro 
2010 | Design Gráfico

Dos al cuadrado | luisvillacinda.blogspot.com

lUIS VIllACINDA

SUPLEMENTO CULTURAL “EL ACORDEóN”
Suplemento cultural do el Periódico de Guatemala. Sua variedade, semana 
a semana, cria muitas possibilidades de reinvenção gráfica apesar da 
escassez de recursos. Ainda que, segundo o designer, “esse era o desafio 
para experimentar com muitas possibilidades”. Prêmios obtidos: Award of 
Excellence Feature page designer portfolio. Entertainment section design 
(Society for News Design).

Cliente El Periódico de Guatemala
1996-2002 | Design Gráfico
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MAD

OttO RENé MANSIllA gUlARtE

TUDO O qUE SOBE
Campanha integral sobre o mal uso das armas. Seu objetivo é comunicar 
e informar ao grupo dos portadores e usuários de armas sobre seus atos e 
os efeitos produzidos. Com uma linha minimalista e iconográfica, busca ser 
direta e explícita mostrando as consequências dos disparos feitos para o alto.

Cliente ERAS Guatemala  
(Elisa Reyes Asociación Contra los Disparos al Aire)
2012 | Design Gráfico
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ÁREA 27.400 km²

POPULAÇÃO tOtAL 10.123.787 (47% urbana, 53% rural)

CAPItAL Porto Príncipe

IDIOMA Francês e crioulo

SIStEMA DE GOVERNO República com forma mista de governo

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, cana-de-açúcar, 
banana, milho, batata-doce e arroz), 
pecuária (equinos, bovinos, caprinos 
e aves), pesca, mineração (mármore, 
argila e calcário) e indústria (alimentícia, 
siderúrgica, têxtil e petroquímica)

PIB PER CAPItA US$ 0,726 

IDH 0,454
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AtELIER | www.manmanpemba.com/tuesday-1-3-5-april-17th-
xavier-delatour-graphic-designer/

XAVIER DElAtOUR

LOGOTIPO OFICIAL DE TURISMO DO hAITI
Logotipo utilizado para representar a imagem do país em todo o mundo. 
Obteve o primeiro prêmio no concurso de logotipos turísticos do haiti. O 
design parte da choublak, a flor nacional, que se destaca por sua beleza 
e propriedades medicinais. Todos que tenham visitado o haiti viram uma 
dessas flores e muito provavelmente foram testemunhas de como os 
pássaros se alimentam delas. Decoram as ruas e cercas e são um dos 
elementos naturais mais bonitos do país.

Cliente Ministério do turismo do Haiti
Design Gráfico

“...a itinerância da Bid 

no Brasil vem preencher 

uma grande lacuna. Com 

certeza, será a primeira 

vez que a grande maioria 

do público terá acesso 

ao design produzido em 

muitos dos países aqui 

representados.”

Giovanni Vannucchi e ruth Klotzel
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ÁREA 112.088 km²

POPULAÇÃO tOtAL 7.754.687(50% urbana, 50% rural)

CAPItAL tegucigalpa

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, feijão, banana, milho, 
cana-de-açúcar, arroz e frutas cítricas), 
pecuária (bovinos, suínos e aves) e pesca

PIB PER CAPItA US$ 2.247

IDH 0,625
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Erick Eduardo Zelaya Mendoza | erick-zelaya.blogspot.com

ERICK EDUARDO ZElAyA MENDOZA

IDENTIDADE GRáFICA PARA A PROGRAMAçãO
Desenvolvimento da identidade gráfica do Centro Cultural da Espanha em 
Tegucigalpa, em que se explora a visualização não linear das diversas áreas 
da cultura em Tegucigalpa. Trata-se de uma identidade muito pessoal que 
permite identificar com facilidade as figuras geométricas formando uma 
nova imagem.

Cliente Centro Cultural da Espanha em tegucigalpa
2011 | Design Gráfico

La Fábrica Estudio | lafabricaestudiohonduras.blogspot.com

jOhANNA MONtERO-MAtAMOROS | hENRy REyES  
jUAN CARlOS FONSECA | jOSé MONtERO

VOTA POR MI
Série de seis cartazes, parte de uma “campanha política” que apresenta 
como candidatos à presidência pessoas que vivem e/ou trabalham nas 
ruas. Sobre elas a marca VOTA POR MI, que nos mostra a realidade dessa 
grande maioria de hondurenhos que não recebem nem o menor respeito 
a sua dignidade e a seus direitos básicos e que são manipulados pelos 
políticos para chegar ao governo do país. A campanha, além disso, trata de 
conscientizar sobre o valor do voto para o futuro de honduras como nação.

Cliente Pessoas que vivem e trabalham nas ruas
2010-2012 | Design Gráfico
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tenampua Design

jUAN RICARDO CRUZ MOREIRA

BANqUITOS y +
Mobiliário infantil para crianças de 3 a 5 anos. Pretende resgatar um tipo 
de móvel vernáculo hondurenho, atualizando-o mediante a substituição 
do couro por vinil reciclado de banners publicitários, criando um produto 
colorido e de fácil manutenção. A estrutura de madeira e o novo material 
valorizam o artesanato tradicional e estimulam o trabalho criativo por 
meio do design em áreas rurais, em que não há acesso à educação 
formal. Coleção lançada em setembro de 2010, está em processo de 
desenvolvimento de novos objetos da mesma série.

Cliente Escolas e creches
2010 | Design Industrial/Produto

“o design e seu 

exercício profissional 

são um bom termômetro 

para medir a realidade 

social e econômica.”

manuel estrada
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ÁREA 1.958.201 km²

POPULAÇÃO tOtAL 114.975.406 (77% urbana, 23% rural)

CAPItAL Cidade do México

IDIOMA Espanhol, náhuatl e 67 línguas regionais

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, algodão em pluma e 
tomate), pecuária, mineração (petróleo, 
gás natural, sal, prata, zinco e cobre) e 
indústria (automobilística, alimentícia, 
siderúrgica, química, de maquinário  
e de refino de petróleo)

PIB PER CAPItA US$ 10.047

IDH 0,770
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Abracadabra | www.abracadabra.com.mx

BENItO CABAÑAS | ADRIANA VAlDEZ | VíCtOR hUgO CABAÑAS | 
CARlOS PABlO qUINtERO | MARyMAR tOlEDANO | ARANZASÚ 
gARCíA | CARlOS EDUARDO BENítEZ | FIDEl PéREZ | ANtONIO 
RUíZ | jUDIth CAStRO

EXPOSIçãO REVOLUCIEN
Design de exposição que descreve, por meio de códigos e valores da 
arte contemporânea, as diversas realidades, signos e significados da 
Revolução Mexicana de 1910 depois de cem anos de seu início. A mostra, 
integrada por 21 instalações, busca chamar a atenção do público sobre o 
acontecimento mais relevante da história moderna do país, assim como 
despertar o sentido de reflexão e de crítica aplicando processos, técnicas 
e elementos das linguagens e estéticas de uma das vertentes da criação 
artística com maior presença no panorama da cultura contemporânea.

Cliente Diretoria de Arte da UDLAP
2010 | Design de Espaços e Interiores

AlEjANDRO MAgAllANES

CARTAzES DE CINEMA
Para a imagem do Festival da Memória 2008 foram usadas pedras de rios 
montadas umas sobre as outras. As pedras preservam em sua composição 
o DNA de origem: talvez alguma foi uma montanha ou um outeiro. São uma 
grandeza em miniatura. Mesmo desgastadas, como também se desgasta 
a memória, podemos calcular sua idade, origem e história. O documentário 
funciona como o carbono 14. É a imagem e um espectador de várias 
cabeças: somos formados de diferentes memórias. Para sua composição 
tipográfica utilizou-se a fonte Bodoni Poster. Medidas: 70 x 100 cm.

Cliente taller Arturo Negrete
2007 | Design Gráfico
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Antonio Pérez Ñiko | www.soytimido.blogspot.com

ANtONIO PéREZ gONZálEZ (ÑIKO)

FRANKENSTEIN
Cartaz desenvolvido para a revista espanhola AGR Coleccionista de 
Cine que sintetiza e propõe uma nova imagem do personagem principal 
deste drama. A partir do filme norte-americano de 1931, do diretor 
James whale, e utilizando parafusos, se estrutura a cara do monstro 
Prometeu moderno. O cinza de fundo e o negro que delineia os objetos 
que caracterizam o rosto fabricado completam, junto com a composição 
tipográfica, o ambiente do cartaz.

Cliente Revista AGR, Coleccionista de Cine de Madrid
2005 | Design Gráfico

LINGUAGEM GRáFICA DA FEIRA MÉXICO ARTE 
CONTEMPORÂNEA
A linguagem gráfica da México Arte Contemporânea se inspira na 
iconografia mexicana e se reinterpreta e transforma em uma série de 
representações geométricas cheias de vida cromática (metáfora do espírito 
lúdico de uma cultura vibrante). Símbolos extraídos da Loteria Mexicana 
assim como a caveira, figura fundamental do Dia dos Mortos (festividade 
muito importante no México), se convertem em porta-vozes e estandartes 
da grande festa que celebra a arte contemporânea no México. 

Cliente Feira de Arte Contemporânea do México 
2007-2010 | Design Gráfico

Cadena + Asoc. Branding | www.cadena-asociados.com

IgNACIO CADENA
Colaboradores: Erika Gómez | Pedro Magaña
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CIELITO qUERIDO CAFÉ
Cielito® se inspira em nossa história, no jogo, na alegria cromática, na 
linguagem de símbolos e no grafismo ilustrado do final do século XIX e 
início do XX. Seu nome é inspirado na canção Cielito lindo e forma um 
jogo de palavras com “México Lindo e querido”. Resgata o valor estético 
da cultura popular latino-americana e a reinventa em um estilo neo-retrô 
que une a arte gráfica da Colônia e a América Latina moderna com a 
comunicação dos anos 50, em contraste com a linguagem coloquial dos 
mercados e feiras. O conceito pode ser entendido por uma ampla gama 
de públicos e se transforma em atemporal, já que se nutre do passado 
buscando apresentar-se de maneiras novas e atraentes. 

2010 | Design de Espaços e Interiores | Design Gráfico

Cadena + Asoc. Branding | www.cadena-asociados.com

IgNACIO CADENA | héCtOR ESRAWE  
ROCíO SERNA | jAIME NAVARRO
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La Jabonera Reactiva | www.lajabonera.com

jORgE MORENO AROZqUEtA

UNIDADES DE MANUTENçãO AEROPORTUáRIA (UMA)
Da estreita colaboração entre a Jabonera Reactiva e o CIATEq, A.C. 
(Centro de Tecnologia) surgem as Unidades de Manutenção Aeroportuárias 
(UMA), uma família de veículos fortes e de vanguarda delineada de acordo 
com as necessidades específicas e o contexto dos aeroportos mexicanos. 
São uma Unidade Principal, caminhão com fornecimento de água, ar, 
potência hidráulica e sistemas avançados de controle, e três reboques 
especializados com funções de: manutenção de pista, trabalhos de pintura, 
de geração/solda e torre de luz, grua para trabalho em locais altos.

Cliente CIAtEQ, A.C.
2010 | Design Industrial/Produto

Ideograma Consultores

jUAN CARlOS FERNáNDEZ ESPINOSA

MÉXICO 2010
Design de ideograma para comemorar o bicentenário da Independência e 
o centenário da Revolução Mexicana. O desafio era conseguir que ambos 
feitos fossem expressos em uma única imagem. No processo criativo 
descobriu-se uma feliz coincidência: os 200 anos da Independência e 
100 anos da Revolução, como cifras, estavam expressos em 2010 pelos 
zeros que, juntos, comunicam união e ao mesmo tempo geram o símbolo 
do infinito. O conceito da identidade ganhou vida através da tipografia 
Andralis e das cores mais simbólicas para México.

Cliente Comemoração do Início do Movimento de Independência 
Nacional e do Centenário do Início da Revolução Mexicana.
2010 | Design Gráfico
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ÁREA 130.682 km²

POPULAÇÃO tOtAL 5.869.859 (57% urbana, 43% rural)

CAPItAL Manágua

IDIOMA Espanhol e inglês

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, cana-de-açúcar, 
banana, algodão em pluma, milho, arroz e 
feijão), pecuária (bovinos, suínos e aves), 
pesca, mineração (ouro, prata e gipsita), 
indústria (alimentícia, de bebidas, de 
refino de petróleo e química)

PIB PER CAPItA US$ 1.587 

IDH 0,589
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Jorge Pavón | www.jorgepavon.com

jORgE PAVÓN ROjAS

CARTAzES NO CENTRO CULTURAL DA ESPANhA NA 
NICARáGUA (CCEN)
O Centro Cultural da Espanha na Nicarágua (CCEN) abriu as portas em 
novembro de 2010 como uma entidade associada à Embaixada da Espanha 
na Nicarágua, integrada à Rede de Centros Culturais da Espanha no mundo. 
O trabalho da mostra consiste em uma série de cartazes elaborados para 
o CCEN desde sua inauguração em 2010 até meados de 2012, em que se 
fomentam atividades e cursos de formação. A intenção era a de que cada 
uma das peças fosse única e se traduzisse em criatividade e funcionalidade 
comunicacional.

Cliente Centro Cultural da Espanha na Nicarágua (CCEN)
2010-2012 | Design Gráfico

BOLSA MONIMBó
O departamento de Masaya, ao sul de Manágua, é o coração da produção 
artesanal do país. Os artesãos da comunidade indígena de Monimbó 
são conhecidos por ter protegido sua herança cultural combatendo 
conquistadores europeus, aproveitadores norte-americanos e o regime 
ditatorial de Somoza. Em colaboração com as melhores oficinas de 
Monimbó, foi desenvolvida uma linha de artigos em couro que vincula o 
artesanal com a alta tecnologia, estabelece relações entre comunidades 
distantes e oferece uma alternativa ao sistema de produção em série. 
Representa a união de uma larga tradição e experiência com uma geração 
jovem que mostra paixão e dedicação pela arte do couro.

Cliente El mundo
2008 | Design de Moda, têxtil e Acessórios

MGA-LAB

RICARDO gONZálEZ MEjíA
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Shantall Lacayo | shantalllacayo.blogspot.com

ShANtAll lACAyO

COLEçãO BRION
Coleção de moda outono/inverno 2012 cuja fonte de inspiração é o 
embrião, ou seja, a etapa inicial de desenvolvimento do ser vivo. A designer 
quer demonstrar-nos que é ela mesma o embrião competente, forte e vivaz 
que se encontra a ponto de começar uma vida livre e nova. O resultado 
final se traduz em roupas elegantes, femininas e minimalistas para a 
mulher ativa e moderna. A coleção propõe uma marca absolutamente 
contemporânea.

2012 | Design de Moda, têxtil e Acessórios
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ÁREA 75.517 km²

POPULAÇÃO tOtAL 3.571.185 (65% urbana, 35% rural)

CAPItAL Cidade do Panamá

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (banana, arroz, milho, cana-de-
açúcar e café), pecuária (bovinos, suínos 
e aves), mineração (cobre e carvão) e 
indústria (alimentícia, petroquímica, de 
cimento, açucareira e papeleira) 

PIB PER CAPItA US$ 7.498

IDH 0,768
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CARTAzES ConstrUir no PanamÁ nÃo É BrinCadeira de 
CrianÇa E PanamÁ se aCaBa
A inspiração para as peças foi o rápido crescimento urbano do Panamá. 
Nos últimos anos a cidade vem sofrendo com a proliferação de grandes 
construções, como enormes condomínios de luxo e centros comerciais, o 
que transformou sua estética e ritmo para sempre. A designer questionou: 
Estamos, como povo, preparados para essas mudanças? Esses projetos 
respeitam meus ideais de conservação e cultura popular? “quem quiser 
conhecer o Panamá que venha porque está acabando” é uma frase que 
marcou a história da cidade e que se conjuga com sua reflexão, considerando 
o que se perdeu e o que está por vir. Convocatória “Cartaz Social”, Panamá 
Gráfico 2009. Medidas: 18” x 24” | Cores: vermelho, cyan, amarelo. 

2009 | Design Gráfico 

MAIRENA BRIONES

A GUERRA DO FREESTyLE 
Cartaz para a promoção de um concerto para um grupo de poetas de 
rua, mas das ruas do trópico, um hip hop que não soa a Nova york mas 
a coqueiros, sol e barracas. Tipografias feitas a mão que competem 
com o rótulo pintado dos quiosques e cores vivas que não combinam 
uma com a outra. 

Cliente A Orquesta del Freestyle
2009 | Design Gráfico

shk.studio

yANNEth NÚÑEZ AlBORNOZ
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ÁREA 406.752 km²

POPULAÇÃO tOtAL 6.568.290 (59% urbana, 41% rural)

CAPItAL Assunção

IDIOMA Espanhol e guarani

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (soja, algodão em pluma, 
cana-de-açúcar, milho, tabaco e 
mandioca), pecuária (bovinos, suínos 
e aves), mineração (calcário, gipsita e 
petróleo), indústria (elétrica, alimentícia, 
tabaqueira, madeireira, têxtil, de vestuário, 
de couro, petroquímica, gráfica e editorial, 
metalúrgica e de produtos minerais não 
metálicos)

PIB PER CAPItA US$ 3.629 

IDH 0,665
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Áreagrafito | www.areagrafito.com

CéSAR VEgA | jAVIER VEgA | DAVID VEgA

AGUARA
Aguara é o primeiro veículo elétrico do país e surge como necessidade de 
dar vazão à alta produção de energia elétrica limpa gerada no Paraguai 
proveniente da represa de Itaipu, a maior do mundo em funcionamento. 
Aguara significa raposa no idioma guarani, animal típico da região, com 
patas largas e pelagem de cor acastanhada. Caracteriza-se por consumir 
pouca energia graças a sua particular forma de caminhar. O carro elétrico 
tem tração nas quatro rodas e possui autonomia de 190 km com 8 horas de 
carga. É um projeto concebido totalmente no Paraguai.

Cliente PtI Parque tecnológico Itaipu e Itaipu Binacional
2012 | Design Industrial/Produto
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CONVITES PARA COLEçãO PA
Convites semanais para Planta Alta, Galeria-Bar de Assunção. São peças 
eletrônicas difundidas exclusivamente através de e-mail e do Facebook. 
Planta Alta é um espaço que promove artistas emergentes, impulsiona as 
artes visuais, a música, o teatro e o cinema. Seu público é especialmente 
jovem, como os artistas que representa. A temática de cada evento dá 
a pista para o projeto gráfico do convite. Utiliza-se a fotografia como 
ferramenta base do design, além de pictogramas e jogos tipográficos 
(colagem, fotomontagem, vetorização). O resultado foi positivo e se 
converteu em uma ferramenta útil para a inserção do Planta Alta no 
circuito local de espaços culturais e de ócio. 

Cliente Galeria-Bar Planta Alta
2007-2010 | Design Gráfico

1/4 negro

lAURA MANDElIK

Estudio Madre | www.estudiomadre.com

SANDRA CAtAlDO | jUAN VIllAMAyOR | FlORENCIA PARODI  
DANIEl ARZAMENDIA | jOSé BAEZ

MARCA TURISMO AREGUá: “AREGUá, UM PASSEIO 
INSPIRADOR”
Desenvolvimento de marca de Areguá, cidade à beira do lago ypacaraí. 
há cidades que deslumbram, que divertem, que deleitam paladares, que 
encantam. Areguá consegue tudo isso, mas não tem avenidas amplas, altos 
monumentos nem ruínas de outros tempos. Tem mística, um ambiente de 
antiga aristocracia onde o tempo se detém, cores únicas moldadas por 
mãos artesãs, que cheira a frutas e verdes campos. O design criou uma 
imagem sinuosa como sua geografia, uma marca feita a mão para uma 
cidade feita a mão. O conceito central é “Areguá, um passeio inspirador”.

Cliente Municipalidade de Areguá
2011-2012 | Design Gráfico
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ÁREA 1.285.220 km²

POPULAÇÃO tOtAL 29.399.817 (74% urbana, 26% rural)

CAPItAL Lima

IDIOMA Espanhol e línguas e dialetos locais 
(especialmente aimará e quíchua)

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, arroz, milho, aspargos, 
algodão, cana-de-açúcar e batata), 
pecuária (bovinos e suínos), pesca, 
mineração (cobre, ouro, chumbo, zinco, 
prata e petróleo), indústria (alimentícia, de 
refino de petróleo, têxtil, de vestuário, de 
bebidas, de produtos minerais metálicos 
e não metálicos, de processamento de 
peixes, de vidros, elétrica e química)

PIB PER CAPItA US$ 6.018

IDH 0,725
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MUSEU CAO
Situado na costa peruana, o Complexo Arqueológico El Brujo possui uma 
riqueza cultural de 5 mil anos de ocupação humana ininterrupta, e teve 
seu maior prestígio político e religioso nos tempos dos Mochica, cultura 
pré-hispânica que se desenvolveu por volta dos séculos II-VII d.C. Este 
desenvolvimento cultural vai do pré-cerâmico até a fundação do povoado 
colonial Magdalena de Cao. Com mais de 20 anos de investigações, e graças 
também ao impacto que originou na comunidade científica internacional 
em 2006 o descobrimento da Senhora de Cao — alta dignatária Mochica 
—, decidiu-se criar um museu que mostrasse os resultados dessas 
investigações, e compartilhasse o acervo do complexo arqueológico.

Cliente Fundación Wiese
2009 | Design de Espaços e Interiores | Design Gráfico

ARtURO hIgA | ClAUDIA UCCEllI | lUCERO SIlVA



100

Katia Nakamura Joyería Contemporánea | www.katianakamura.com

KAtIA NAKAMURA

hERANçA
Linha de joias inspirada nas grades de estilo colonial das cidades de Lima e 
Arequipa, a partir de um registro fotográfico iniciado em 2010. O objetivo é 
ressaltar e resgatar a importância e o design das grades coloniais, muitas 
delas esquecidas ou em vias de desaparecimento pela substituição de 
casarios por edifícios. A arquitetura e seus elementos contam visualmente 
nossa história, somente é necessário deter-se para observar. As peças 
levam o nome da localização da fonte de inspiração. Cada peça foi 
trabalhada artesanalmente, em prata 950 e acabamento fosco.

2010-2012 | Design de Moda, têxtil e Acessórios

Lingo Comunicación & Design

lUIS MANUEl ChUMPItAZI llAVE

CAMPANhA DE CONSCIENTIzAçãO DA PROBLEMáTICA DA 
INFÂNCIA NA AMÉRICA LATINA
Cartazes da campanha de difusão para criar consciência sobre a 
problemática da infância na América Latina, abarcando temas de 
discriminação, exploração e abuso infantil. Os personagens foram 
elaborados em peças esculpidas a mão, digitalizados para fins gráficos 
(cartazes) e apresentadas no Festival Internacional de Design da Costa Rica 
2010 dentro da palestra “O elemento sociocultural como referência para 
a elaboração de uma arte gráfica atual”. Os cartazes foram difundidos no 
Peru, El Salvador, Guatemala, Colômbia, México, Costa Rica e Panamá.

Cliente Festival Internacional de Design (FID) da Costa Rica
2010 | Design Gráfico
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LINhA DE MOBILIáRIO DE JUNCO E TOTORA
Linha de móveis para uso interno cujos materiais vêm de espécies que 
crescem nas regiões pantanosas da costa peruana, o junco e a totora. 
O interior é de totora atada com corda de poliamida, utilizando a técnica 
empregada atualmente pelos artesãos do povoado de Uro do lago Titicaca 
para construir as balsas. O exterior é feito de um tecido entrelaçado 
de junco com a mesma técnica utilizada para fazer cestas. Este projeto 
procurou promover o design de produtos sustentáveis que contemplassem 
os aspectos ambiental e social, utilizando a mão de obra de comunidades 
de artesãos. Deste modo, se incentiva o manejo sustentável do recurso 
renovável que cresce perto das comunidades.

Cliente RIKA
2009 | Design Industrial/Produto 

RICARDO gElDRESPEPE CORZO

CeleBraÇÃo DE hAROLD PINTER
Design de figurino para a montagem teatral dirigida por Carlos Fernández 
de Castro. Por meio de um sistema de termofusão de placas de borracha 
microporosa com diferentes tecidos se fabricou um material flexível e leve. 
Usando uma técnica nova de corte em espiral, foi desenvolvido um padrão 
original de golas de uma única peça que se molda formando uma gola de 
aparência tradicional. Foram criados modelos em metacrilato de 35 cm de 
altura usados como molde para os protótipos que logo foram desenvolvidos 
em escala real. Os materiais são elaborados no Peru e confeccionados na 
Espanha (Sastrería Cornejo).

Cliente Centro Dramático Nacional da Espanha
2010 | Design de Moda, têxtil e Acessórios



102

SEMANA DA ANChOVETA
Campanha do Centro para a Sustentabilidade Ambiental da Universidade 
Peruana Cayetano heredia. Busca fomentar o consumo da anchoveta no 
Peru, hoje utilizada quase somente para o fabrico de farinha e azeite de 
pescado para alimentação animal. Os peixes de carne escura são os mais 
nutritivos e consumi-los ajuda a reduzir a desnutrição. O objetivo era torná-
la um produto atrativo para todos. Em conjunto com os melhores chefs e 
restaurantes, foram realizadas três Semanas da Anchoveta, procurando 
introduzi-la nos menus familiares. hoje é vendida em todos os grandes 
supermercados do país e a campanha é reconhecida entre as mais exitosas 
para aumentar o uso dos recursos pesqueiros no mundo.

Cliente Universidade Peruana Cayetano Heredia
2007 | Design Gráfico

taller Cuatro 
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ÁREA 9.104 km²

POPULAÇÃO tOtAL 3.706.690 (99% urbana, 1% rural)

CAPItAL San Juan

IDIOMA Espanhol e inglês

SIStEMA DE GOVERNO Porto Rico é um Estado Livre Associado 
aos Estados Unidos da América, seu 
sistema de governo é o de república 
presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (café, tabaco e frutas), 
pecuária (bovinos), pesca, indústria (têxtil 
e de maquinário) e turismo

PIB PER CAPItA US$ 25.863

IDH 0,910
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LIVRO de PUnta a CaBo
de Punta a Cabo é um livro de 798 páginas, de capa dura, que resume uma 
das maiores coleções de machetes de Porto Rico. Conforma o conceito 
do livro fazer “desaparecer” as folhas de papel do conteúdo, em outras 
palavras, conseguir uma ilusão de ausência que permite ressaltar os 
machetes. O projeto foi impresso digitalmente em uma hP Indigo usando 
papeis translúcidos da yupo em folhas de 104 lbs. O livro ganhou prêmios 
internacionais por seu conteúdo e qualidade de impressão.

Cliente Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico 
2010 | Design Gráfico

Elastic People | www.elasticpeople.com

CARlOS R. PéREZ

Dsñotipo

gABRIEl PIOVANEttI FERRER

BEM-VINDOS À GUATEMALA
Este projeto é um ensaio fotográfico realizado sobre um documentário 
da Guatemala. As imagens são tão cruas como a realidade por trás da 
pobreza, que também abriga muita humildade. Medidas: Cartões 10 x 15 cm 
| Cartaz 60 x 90 cm.

Cliente travel Channel, Miami
2008 | Design Gráfico
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estudio HACEDOR, csp | www.estudiohacedor.com

jOSE FERNANDO VáZqUEZ PéREZ

SPíRITREE
Urna fúnebre que se transforma em lembrança viva. Spíritree é uma 
urna em forma de semente com duas partes: um fundo biodegradável 
de composto orgânico e uma tampa porosa de cerâmica inerte. Tem 
uma cavidade central que pode receber sementes ou arbustos e, quando 
se planta com as cinzas do defunto (ricas em cálcio e fosfato), seu 
fundo biodegradável alimenta a planta que está crescendo. A partir 
desse momento, o talo rompe a cerâmica protetora e se converte em 
memorial vivo, transformando a tristeza do rito fúnebre em esperança e 
consciência ambiental.

Cliente the Spíritree Forest Co.
2010-2011 | Design Industrial/Produto
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Sofia Saez Matos | www.sofiasaezmatos.com

SOFíA SáEZ MAtOS

REVISTA entorno
Logo e diversas capas da revista entorno, editada pelo Colégio de 
Arquitetos e Arquitetos Paisagistas de Porto Rico. Medidas: 23 x 30,5 cm.

Cliente Colégio de Arquitetos e Arquitetos Paisagistas de Porto Rico
2005 e 2007 | Design Gráfico
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ÁREA 92.090 km²

POPULAÇÃO tOtAL 10.637.000 (62% urbana, 38% rural)

CAPItAL Lisboa

IDIOMA Português

SIStEMA DE GOVERNO República com forma mista de governo

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Mineração (cobre, urânio, granito, calcário 
e mármore), indústria (de vestuário, têxtil, 
química e eletroeletrônica), agricultura 
(trigo, milho, batata, tomate e uva), 
pecuária e pesca

PIB PER CAPItA US$ 22.316

IDH 0,809
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MúSICA E REVOLUçãO
Série de sete cartazes para o festival Música e Revolução na Casa da 
Música, Porto. Em 2009, o Música e Revolução focou dois temas: o Maio 
de 68 e a luta pelos direitos civis nos EUA. Teve como figura de destaque o 
compositor alemão Karlheinz Stockhausen. O festival adotou duas formas 
de conceito de revolução: o da convulsão social e o da linguagem musical. 
Procurou-se recriar uma tensão gráfica inerente aos períodos da história 
que inspiraram o festival. Recorreu-se a processos gráficos de rua, com 
letras escritas em paredes, manchas de tinta, estêncil, desenhos toscos 
vindos de processos de impressão rudimentares. há em todos os cartazes 
uma representação do cravo, símbolo da revolução de 1974 em Portugal.

Cliente Casa da Música 
2009 | Design Gráfico

ANDRé CRUZ DStype| www.dstype.com

DINO DOS SANtOS

PRUMO
O tipo de letra Prumo foi desenvolvido em 2012 a pedido do designer Javier 
Errea para um diário argentino. Desenvolvemos uma metodologia que parte 
de um esqueleto único e que flui como um pêndulo entre o maior e o menor 
contraste. O resultado é uma jornada tipográfica desde finais do século 
XVIII até os tipos de letra Slab Serif muito características do século XIX, 
com influências dos tipos Scotch Roman. É uma família tipográfica com 
92 tipos de letra, com proporções clássicas, embora retirando todas as 
vantagens da mais atual tecnologia de desenvolvimento tipográfico.

Cliente Errea Comunicación
2012 | Design Gráfico
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PASSOS À VOLTA DA MEMóRIA
No mapa utilizou-se a estética como instrumento de trabalho e a 
tipografia como matéria plástica de comunicação. A descrição textual da 
toponímia serve de tratamento da superfície para oferecer coordenadas 
de localização. Ao utilizar exclusivamente tipografia para descrever um 
espaço adiciona-se uma dimensão simbólica e afetiva que permite criar um 
laço entre o observador e o centro histórico da cidade da Guarda, tendo em 
conta que se aborda a geografia, a história, a literatura e a arquitetura do 
lugar. Este mapa tipográfico serve ainda de apoio ao espectador de uma 
peça em que um personagem e figurantes conduzem a audiência por vários 
espaços urbanos que enquadram o próprio espetáculo. 

Cliente teatro Municipal da Guarda
2010 | Design Gráfico

jORgE DOS REISEscritório de Design, Unipessoal Lda.  
escritorio-de-design.blogspot.com 

CARlOS AgUIAR

BOTIJãO COMET
CoMet é um botijão de gás desenhado para melhorar o manejo desses 
recipientes. O novo desenho reduz o tamanho e ameniza o peso. É 
seguro, completamente reciclável e com desenho moderno. O CoMet 
foi desenvolvido para proporcionar segurança e conforto na hora do 
transporte. Tem capacidade de transferência de calor elevada, não é 
corrosivo e tem alta resistência ao impacto. Possui alças ergonômicas e 
uma imagem diferenciada para marketing de empresas. Material: carcaça 
de polietileno de alta densidade e recipiente fino de aço carbono com fibra 
de vidro em uma matriz de polipropileno. Medidas: CoMet 12.5L 40,4 x 31 
cm. | CoMet 24L 58,2 x 31 cm | CoMet 24L XD- 54,2 x 32 cm.

Cliente Amtrol-Alfa Metalomecânica S.A.
2006-2008 | Design Industrial/Produto
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DISSUASORES VESúVIO
Os dissuasores Vesúvio pretendem resolver o problema da invasão ilícita 
dos passeios públicos por automóveis, sem imporem uma presença 
excessiva quer formal, quer física, propondo-se a face rampeada para o lado 
dos pedestres e a aresta mais agressiva para o lado do trânsito mecânico. 

Cliente Entidades públicas e privadas. 
2008 | Design Industrial/Produto

LarusDesign | www.larus.pt

AlCINhO SOUtINhO 

LarusDesign | www.larus.pt

PEDRO MARtINS PEREIRA | MáRIO OlIVEIRA | jORgE BAtIStA

COLUNA SOLAR ORION
Orion é uma constelação situada sobre o Equador Celeste, visível de toda a 
Terra ao longo do ano.
Esta coluna solar, destinada aos países emergentes, possui um sistema 
rebatível que facilita as operações de limpeza. Beneficia a qualidade de vida 
das populações, evitando investimentos em infraestruturas elétricas de 
suporte. Está sendo estudada uma estratégia para a divulgação e proteção 
do sistema junto às populações, expondo a tecnologia e as suas mais-valias, 
envolvendo todos na colaboração em operações de manutenção, procurando 
proteger o equipamento de vandalismo.

Cliente Câmaras municipais, construção civil, escritórios de 
arquitetura
2011 | Design Industrial/Produto
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JOSÉ
Marca gourmet de alta qualidade. Ao encontro de lugares de referência 
nacional marcados pelo uso de matérias-primas e processos de fabricação 
peculiares, José propõe um conjunto de produtos portugueses com uma 
identidade própria. A organização gráfica dos elementos concentrou-se, 
nesse contexto, na marca, no carimbo e no selo, evocando a economia de 
meios associada à tradição. A intervenção gráfica pretendeu-se discreta, 
mediando o caráter distintivo e prestigiado dos conteúdos sem se lhes 
sobrepor.

Cliente José 
2009 | Design Gráfico

lUíS MENDONÇA

MUPI JAzz’09 DO CCVF E SERIGRAFIA CAFÉ CONCERTO DO 
CCVF
Cartaz para o evento Guimarães Jazz 2009 do Centro Cultural Vila Flor 
em Guimarães. Impressão OffSet | Medidas: 175 x 120 cm. Serigrafia 
Café Concerto do CCVF. O cliente CCVF quis promover o espaço Café 
Concerto de maneira que o público entendesse claramente a sua nova 
programação e objetivos. Este espaço foi remodelado para acolher espaços 
experimentais, únicos no seu conteúdo e forma. Como solução para este 
problema, apresentamos o design único de um pôster por mês, limitado 
a 20 cópias impressas manualmente (serigrafia). Impressão Serigrafia | 
Medidas: 50 x 70 cm. 

Cliente Centro Cultural Vila Flor 
2009 | Design Gráfico

Martino & Jaña Design

AlEjANDRA jAÑA | jOÃO MARtINO



112

p-06 atelier + jlcg arquitectos | www.p-06-atelier.pt

NUNO gUSMÃO | gIUSEPPE gRECO | jOANA PROSERPIO  
MIgUEl MAtOS | VANDA MOtA | VERA SACChEttI

SKIN
Projeto de design de ambientes para o foyer do Pavilhão do Conhecimento, 
Museu de Ciência Viva, em Lisboa. Dada a versatilidade no uso deste 
espaço, a intenção foi criar uma textura numa parede perfurada com 
diferentes densidades, com propósitos acústicos e de iluminação. A 
iluminação de LED branca, colocada entre a parede e a “SKIN”, foi 
equilibrada com a iluminação natural. O tema, ASCII (American Standard 
Code for Information Interchange), é uma analogia ao intuito do Museu de 
partilha de informação.

Cliente Ciência Viva
2010 | Design de Espaços e Interiores

as dUas estradas − PRIMEIRO VOLUME DA TRILOGIA 
Histórias Paralelas
A estrada antiga e a estrada nova. Dois caminhos possíveis para chegar 
ao mesmo destino. Duas viagens quase paralelas, cada uma com as suas 
peripécias. quem andou mais quilômetros? quem chegou mais depressa? 
quem encontrou mais surpresas? As respostas encontram-se estrada 
afora. Apertem os cintos, vamos lá arrancar... Este livro foi um dos cinco 
premiados no CJ Picture Book Festival da Coreia do Sul que seleciona os 
melhores álbuns ilustrados de todo o Mundo.

Cliente Editora Planeta tangerina 
2009 | Design Gráfico

Planeta tangerina 

BERNARDO CARVAlhO
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R+C=CR Arte e Design, Lda. | www.ruimendoncadesign.com

RUI MENDONÇA

CARTAz Uma BiBlioteCa imaGinÁria
Nesta exposição, Barbara Scharioth, diretora da Biblioteca Infantil 
Internacional de Munique, desafiou 72 ilustradores a criar a capa de um 
livro, real ou inventado, que gostariam de ilustrar. Entre os participantes 
estão alguns dos melhores ilustradores mundiais como Klaus Ensikat, Kveta 
Pacovská, John Rowe e Binette Schroeder. Inspirados por esta ideia, mas 
conscientes de que este documento faz parte de um ciclo de exposições, 
o design focou um documento que respeitasse questões de identidade 
e que acrescentasse o mistério e o “contraste”, que fosse um convite 
aos visitantes para que usassem sua imaginação na construção de uma 
narrativa pessoal. Medidas: 100 x 70 cm.

Cliente Câmara Municipal do Barreiro
2008 | Design Gráfico

R2 | www.r2design.pt

lIZá RAMAlhO | ARtUR REBElO

SOUTO MOURA − COMPETITIONS
Souto Moura − Competitions é dedicado aos projetos do arquiteto, para 
concursos. Para exibir este material, a R2 projetou um papel de parede 
com cerca de mil imagens retiradas de cadernos de esboços, criando 
uma atmosfera diferente da minimalista que caracteriza este edifício, 
criado por Siza Vieira.
Para mostrar os estudos de caso selecionados, a R2 projetou displays 
transportáveis que mostram os documentos. Eduardo Souto Moura 
colaborou no redesenho dos detalhes desse objeto.

Cliente Eduardo Souto Moura / FAUP
2011 | Design de Espaços e Interiores
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VAI COM DEUS
A Ermida Nossa Senhora da Conceição foi construída em Lisboa em 1707. 
Em 2008, reabriu ao público como galeria de arte. A intenção do dono era 
atrair o público ao novo espaço. Uma das coisas que nos fascinou foi a 
função original como local de culto. A coleção de expressões populares 
evidenciou a diversidade de palavras, provérbios e expressões que são 
repetidas mecanicamente no cotidiano. Utilizamos expressões como “Deus 
é bom e o diabo não é mau” ou “Deus nos livre dos maus vizinhos”. O texto 
era lido por transeuntes em diferentes ritmos ao longo do dia. Composto 
com a tipografia Knockout, na mesma cor e textura que o fundo, as letras e 
palavras parecem sair da própria parede da capela.

2008 | Design de Espaços e Interiores

R2 | www.r2design.pt

lIZá DEFOSSEZ RAMAlhO | ARtUR REBElO
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REDumbrella | redumbrella.pt

BRUNO SERRÃO

BS01
O objetivo foi criar um espaço de trabalho compacto e muito funcional 
que conseguisse manter-se arrumado na sua utilização diária tanto em 
ambiente doméstico como profissional sem abdicar de uma estética limpa 
e elegante. A sua construção, totalmente em madeira maciça sem recorrer 
a nenhum prego ou parafuso, resulta numa solução estrutural arrojada da 
qual todas as partes fixas participam e o tampo é a “peça-mãe”. O conjunto 
de gavetas ocupa tudo o que resta da estrutura e transforma toda a área 
do tampo em área de armazenamento com compartimentos de vários 
tamanhos e diferentes utilizações.

Cliente Wewood
2011 | Design Industrial/Produto

Rui Alves Industrial Design | www.myownsuperstudio.com

RUI AlVES

TOUR
A cadeira Tour vai buscar na bicicleta elementos visuais e utiliza técnicas 
e materiais tradicionais como madeira laminada e o couro para a sua 
construção. A sua estrutura baseada na construção das bicicletas é feita 
em madeira laminada, enquanto o assento em couro prensado é suportado 
por uma estrutura metálica à semelhança dos antigos selins das bicicletas.

2011 | Design Industrial/Produto
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COLECçãO BIS LEyA
Capas para a nova coleção de livros de bolso da Leya. A aparente ausência 
de cor e o uso do preto e branco foram decisivos como fator diferenciador 
e carismático em relação ao mercado concorrente. O resultado é uma 
coleção coerente mas diferenciada, que adquiriu rapidamente grande 
visibilidade e sucesso comercial. Acreditamos que a capa de um livro pode 
ser mais que o reflexo das suas páginas e ainda mais que a melhor frase da 
sua história. Na Bis, o desafio é ser a essência de cada volume e o espírito 
de toda a coleção. Arriscamos novas capas para livros que já lemos e que 
até já temos em casa. Além do preto e branco, a Bis tem sempre uma cor 
que nos faz voltar a comprar e a ler, duas vezes. 

Cliente Grupo Leya 
2008/2009 | Design Gráfico

silva! Designers

jORgE SIlVA | RUI BElO | ElISABEtE gOMES 

SimpleFormsDesign | www.simpleformsdesign.com 

AlZIRA PEIXOtO | CARlOS MENDONÇA

CORK COLLECTION
Cork Collection é uma linha de produtos concebida através do molde da 
cortiça, transformando-a em objetos com um compromisso utilitário para o 
ambiente de banho e casa. Surge da nova interpretação do material como 
matéria-prima e sua consequente mutação até se transformar em objeto de 
design. Medidas: 38 x 14 cm | Material: Aglomerado de cortiça-borracha ou 
cortiça natural | Peso: 7 kg.

2006 | Design Industrial/Produto
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VERA tAVARES

COLEçãO DE LIVROS DE VIAGEM
A coleção de viagens da Tinta-da-China é a que mais identifica esta 
editora. O contraste entre um fundo de cor forte, a do papel que forra 
a capa dura e a informação impressa a preto criam uma imagem 
chamativa. Título e autor ocupam a parte central e à sua volta 
desenvolvem-se motivos ora figurativos ora ornamentais. São regras de 
composição estritas que permitem uma considerável variação dentro de 
uma matriz que tem de ser imediatamente identificável. A composição 
dos motivos e a escolha da cor de cada livro são norteadas pela vontade 
de fazer justiça ao seu conteúdo.

Cliente Edições tinta-da-china
2010 | Design Gráfico

“o papel da américa ibérica 

vai crescer nos próximos 

anos. É muito importante e 

muito útil para todos reforçar 

os laços de uma comunidade 

que conecta, de maneira 

natural, américa do sul com 

américa do norte e europa.”

manuel estrada



118

ÁREA 48.442 km²

POPULAÇÃO tOtAL 10.056.181 (66% urbana, 34% rural)

CAPItAL Santo Domingo

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (cana-de-açúcar, café e 
cacau), pecuária (bovinos, suínos, 
caprinos e aves), pesca, mineração (ouro, 
prata, níquel e ferroníquel) e indústria 
(alimentícia, de refino de petróleo e 
química) 

PIB PER CAPItA US$ 5.530 

IDH 0,689
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taller Las Mercedes | www.tallerlasmercedes.com

ySABElA MOlINI | NAtAlIA ORtEgA gáMEZ

JARDINS EMERGENTES
Interior da exposição Jardins emergentes que explora a relação entre o 
design e a criação de estruturas cerâmicas de grande escala com plantas 
em seu interior. A exposição propõe uma experiência alternativa ao jardim 
tradicional, o descontextualiza e recria um espaço natural e meditativo 
em uma galeria urbana. Para a realização do elemento cerâmico, foco da 
exibição, foram aplicados princípios de design contemporâneo à tradição 
oleira local. Os fundos outorgados pelo Centro Cultural de Espanha em 
Santo Domingo foram investidos em uma cooperativa para construir 
um forno de sobras de madeira, uma iniciativa de desenvolvimento 
comunitário sustentável.

Cliente Centro Cultural da Espanha
2012 | Design de Espaços e Interiores

IDENTIDADE CORPORATIVA BIBLIOTECA JUAN BOSCh (BJB)
Desenvolvimento de identidade para a biblioteca Juan Bosch, eminente 
escritor, educador e presidente da República Dominicana. O logo se inspira 
em um elemento característico do professor Juan Bosch, suas lentes, que 
também formam as iniciais de seu nome (JB). A biblioteca projeta assim 
a visão intelectual de don Juan e uma identidade moderna. A unidade no 
design das peças de papelaria vem da tipografia e da sinalização de uma 
cor para cada piso. Um mural dedicado ao professor ocupa a parede do 
salão de leitura do piso 3, sintetizando suas facetas: cidadão, político, 
escritor e humanista. O projeto incluiu o design do logo do “Café Filo”  
e a sinalização de todas as áreas e departamentos.

Cliente Fundación Global Democracia y Desarrollo 
2009 | Design Gráfico

L Periche Agencia Creativa 

lOURDES PERIChE
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ÁREA 176.215 km²

POPULAÇÃO tOtAL 3.368.595 (94% urbana, 6% rural)

CAPItAL Montevidéu

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (arroz, cana-de-açúcar, 
trigo, cevada, milho, soja, batata, sorgo 
e celulose), pecuária, pesca, mineração 
(ouro e pedras semipreciosas) e 
indústria (alimentícia, têxtil, de vestuário, 
petroquímica, carvoeira, química, de 
bebidas, de couro, de equipamentos de 
transporte e elétrica)

PIB PER CAPItA US$ 13.866

IDH 0,783
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TIPOGRAFIA URUGUAI 1976
Esta tipografia surge como consequência da não anulação da Lei de 
Caducidade em outubro de 2009, lei que ordenou a impunidade de alguns 
funcionários militares ou policiais em relação a crimes de lesa humanidade. 
Uruguai 1976 contém a maioria das imagens conhecidas dos detentos 
desaparecidos durante a ditadura no Uruguai entre 1973 e 1985. É um 
projeto aberto que convida designers de distintos países que passaram por 
um regime ditatorial a continuar com esta proposta focando seus próprios 
povos e histórias.

2010 | Design Gráfico

Barba 

DIEgO CAtAlDO | SERgIO RODRígUEZ

FIDEl SClAVO

ENSEMBLE
Cartaz para a apresentação em Montevidéu do grupo musical alemão 
Ensemble Aventure em um concerto coletivo junto com reconhecidos 
músicos uruguaios. O cartaz procura referir formalmente ao conteúdo do 
programa musical do concerto; música eletroacústica contemporânea, em 
que o atonal, o “roto”, o quebrado e casual, o menos controlável convivem 
com o mais tradicional. Dessa maneira, um violino imperfeito, com um 
palito de fósforo sobre suas cordas, encobre de modo casual a máscara 
sobre o rosto de um senhor de traje e gravata. Toda a tipografia do cartaz 
foi escrita a mão e não pré-fabricada.

Cliente Instituto Goethe de Montevideo
2007 | Design Gráfico
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PROGRAMA DE IDENTIDADE INSTITUCIONAL PARA O MIDES 
(MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)
O projeto procurou unificar a comunicação gerando um estilo diferenciado, 
de acordo com as necessidades estratégicas da entidade e racionalizar os 
recursos humanos e econômicos para a gestão. Para a nova marca foram 
trabalhados os conceitos de simplicidade e amplitude, uma identidade que 
guia mas não fecha espaço à interpretação, também devia ter um grande 
potencial comunicador e ressaltar os aspectos positivos da instituição, com 
uma imagem clara e coerente. Por último, tinha que convidar à participação 
despertando o sentimento de pertencimento em um contexto positivo com 
uma imagem clara, otimista e cheia de energia.

Cliente Ministério de Desenvolvimento Social
2008 | Design Gráfico

i+D diseño 

gONZAlO SIlVA PENElA

Jatobá Diseño / Cerámica

AlEjANDRA MARtíNEZ MOttA

ARMATE
A ideia motriz do estúdio é vincular as possibilidades do design com o 
antigo ofício da cerâmica, gerando inovação em produtos com matéria-
prima uruguaia de excelente qualidade. Este produto retoma a tradição 
uruguaia de “tomar mate”. Inova com a introdução de novos materiais 
e formas, conservando a essência cultural em sua linguagem formal. 
Foi realizado em arenito, material refratário e impermeável que evita 
os problemas de acidez causados pela tradicional cuia. O acabamento é 
diferente para cada peça, conferindo um caráter exclusivo.

2011 | Design Industrial/Produto
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A hORA DO Chá
Somos parte de uma constante transformação, nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma. hora do chá é uma grande série de pequenos objetos 
que parecem muito diferentes mas não o são tanto. Muitas peças de outras 
épocas dão vida a um novo objeto contemporâneo com um uso diferente 
ao da peça original. Parte de peças de porcelana fina e antiga, de beleza 
singular e um nível de detalhes que na escala da joalheria tornam-se mais 
interessantes. Cada peça de joalheria inclui uma etiqueta com a imagem 
da porcelana que lhe deu origem. Todas as joias, mesmo que se refiram à 
mesma porcelana, são diferentes. O que as une é um mesmo conceito: o 
transformar e assim prolongar a existência de um objeto.

2010 | Design de Moda, têxtil e Acessórios

Q Orfebrería Contemporánea 

MARíA CRIStINA lASARgA ESCOBAR

CAPAS DA REVISTA PÁGinas de GUarda N.6, 8 E 9 
Design com duas tintas cada unidade, 20 x 26 cm.

Cliente Editoras del Calderón 
2010 | Design Gráfico

maca/diseño

gUStAVO WOjCIEChOWSKI (MACA) 
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CostiGliolo Homo GeometriCUs
Costigliolo foi um dos grandes artistas uruguaios não figurativos dos anos 
50. Costigliolo Homo Geometricus resume a primeira grande investigação 
sobre sua obra. O crítico de arte Nelson Di Maggio foi contratado pela 
Galería de las Misiones para levar adiante esse trabalho. Para o design, 
optou-se por um formato que otimizasse as obras, muitas delas associadas 
a proporções quadradas. Foram utilizadas duas fontes, uma sem serifa 
(Meta Plus) para o espanhol, e outra serifada (warnock Pro), em vermelho, 
para o inglês. A diagramação flui com numerosas variações de acordo com 
o conteúdo, mesmo primando pela estrutura de coluna dupla assimétrica. 
Fotografias: Pablo Bielli [FototecaSur].

Cliente Galería de las Misiones 
2010 | Design Gráfico

trocadero.GabineteDDesign

AlEjANDRO SEqUEIRA
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ÁREA 916.445 km²

POPULAÇÃO tOtAL 29.278.000 (88% urbana, 12% rural)

CAPItAL Caracas

IDIOMA Espanhol

SIStEMA DE GOVERNO República presidencialista

PRINCIPAIS AtIVIDADES ECONôMICAS Agricultura (cana-de-açúcar, banana, 
milho, arroz, laranja, sorgo, café, 
mandioca, vegetais), pecuária (bovinos 
e suínos), pesca, mineração (petróleo, 
gás natural, carvão, diamante, bauxita e 
minério de ferro) e indústria (metalúrgica 
(ferro, aço e alumínio), siderúrgica, 
alimentícia, química, de refino de petróleo, 
de material de construção, de autopeças e 
papeleira)

PIB PER CAPItA US$ 10.810 

IDH 0,735
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Beta Studio | www.beta-studio.com

lUIS MONtENEgRO lAFONt

GEGO 2012 − 100 ANOS
Vídeo produzido pela Fundación Gego e BetaStudio na ocasião da 
comemoração do centenário de nascimento de Gego, importante artista 
contemporânea, não muito conhecida fora dos circuitos profissionais. 
Tomando como ponto de partida uma das obras mais emblemáticas da 
artista, a reticulárea, utilizou-se um discurso documental buscando seduzir 
as novas gerações e aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de 
descobrir Gego e seus trabalhos. Este vídeo contou com o patrocínio do 
Instituto Goethe da Venezuela.

Cliente Fundación Gego
2011 | Design Digital

Beta Studio | www.beta-studio.com 

lUIS MONtENEgRO lAFONt

COCA-COLA BUTTERFLy
Inspirados no dia de São Valentim e no trabalho musical de seus amigos do 
Pararrayos (estúdio de produção musical e sound design), os responsáveis 
criaram este comercial de TV para a Coca-Cola.
A direção criativa, produção gráfica e animação foram desenvolvidas em 
hDTV, o que resultou em uma peça atemporal e cheia de sentimento, 
explorando a simplicidade de um único elemento gráfico.

Cliente Ogilvy & Mather Andina (Venezuela)
2008 | Design Digital
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diSpar (Design Parejo C.A.) | www.dispar.com.ve

VIVIANA MORENO tROCONIS | jUAN PABlO MáRqUEZ

PEçAS DISPAR (PESOS + DISCOS)
Conjunto de peças de 1, 2 e 5 kg feitas totalmente com alumínio reciclado. 
Cada quilo necessita de aproximadamente 90 latas de refrigerante. O 
processo seguido é o de moldagem a molde perdido, cujo material é 
reutilizado inclusive para outros produtos. São empregados tecnologias, 
materiais e mão de obra da região, o que se traduz em um sistema de 
produto orientado aos princípios da sustentabilidade e desenvolvimento 
endógeno. Desenhadas para serem utilizadas como pesos, por conta das 
formas para agarrar, ou como discos, por seu orifício central.

2011 | Design Industrial/Produto

John Moore | www.johnmoore.com.ve

jOhN MOORE

FONTE TEPUy
Tipo de letra inspirado nos trabalhos de cestaria da etnia amazônica 
Makirirare do sul da Venezuela em uma versão redonda. A fonte Tepuy se 
apresenta hoje em duas espessuras: o originalmente criado ou regular e 
uma versão mais delgada, chamada Tepuy Light. Tipo de letra sem serifa.

Cliente Bienal de tipografia Latino-Americana. tipos Latinos 2008
2006 | Design Gráfico
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VIDEOCLIPE Como o sol, DE GASTELO
O videoclipe narra como a sombra de uma menina se separa dela e vive 
suas próprias experiências em um mundo de sombras. Buscou-se criar uma 
peça que se destacasse por sua aparente simplicidade e se diferenciasse 
do típico videoclipe, para tanto, foram utilizadas uma combinação de 
marionetes, sombras chinesas e ilustrações em branco e preto. Os 
elementos foram recortados em cartolina preta e depois gravados ou 
fotografados, com dimensões reduzidas a um máximo de 10 cm. A gravação 
e manipulação de quase todas as sequências ocorreu em um pequeno teatro 
de sombras com uma tela de 50 x 30 cm e uma lâmpada de 50 w. Também 
se desenhou o vestido da cantora que aparece no começo e final do vídeo. 

Cliente Warner Chapell 
2007 | Design Digital

Keloide.net

álVARO lEÓN RODRígUEZ
Colaboradores: Alejo Amadeo | Nacho López | Federico Calderón | Gabriel 
Morales

No-Domain | www.no-domain.com

jOAqUíN URBINA POlO | NElSON MARtíNEZ
Colaboradores: Ana Gale | Lorena Medina | wyzton Borrero

CANAL + “CONTAMINIMIzAR”
Como parte de uma campanha de conscientização sobre a mudança 
climática, foram criadas novas palavras. O canal selecionou vários 
estúdios, e cada um se encarregou de desenvolver uma peça com uma 
palavra. No-Domain trabalhou com “Contaminimizar”, e trabalhou em uma 
aproximação visual muito sensível, na qual a palavra é a protagonista, e sua 
compreensão é reforçada pelas ações que vemos. Medidas: 35¨ Promo TV.

Cliente Canal +, Nadie, Creative think tank
2007 | Design Digital
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POSTE BARqUIM
O Poste Barquim lembra um coqueiro tropical sem pretender imitá-lo. 
O conceito inclui como elemento importante a desmontagem, a fim de 
que as peças possam ser manipuladas, transportadas e montadas sem a 
necessidade de utilizar maquinários grandes e custosos. Construtivamente 
o poste está dividido em três seções principais: 1. Mastro principal 
constituído pela base e um elemento tubular de 6 m de longitude. 2. 
Elemento ornamental constituído por um eixo de 3 m de longitude e 12 
aros decorativos de diâmetro variável que dão ao elemento sua estética 
especial. 3. Cabedal com braços que completa o aspecto “vegetal” do 
elemento, e brinda o suporte para as luminárias que são direcionáveis.

Cliente Construtora Sambil 
2007 | Design Industrial/Produto

Otai Design 

CONRADO CIFUENtES CORtIjO

Studio-t. total design | www.studio-t.org

tERESA MUlEt

TIPO úTIL
A elaboração da imagem gráfica do studio-t. total design implicou a 
criação da família tipográfica: font t®. Esta imagem está ligada à ideia de 
produzir uma totalidade que abarque diferentes dimensões: o ambiente, 
a vestimenta, os utensílios, o mobiliário etc. O estudo propõe que de 
um sistema tipográfico se crie uma família de objetos utilitários. Daí o 
conceito tipo útil®. A exigência é transformar e conservar, ao mesmo 
tempo, o caráter de signo da fonte tipográfica de modo que conserve, 
inclusive depois de gerar objetos totalmente novos, seu valor como código. 
Imaginemos compor objetos para formar palavras: uma mesa com suas 
cadeiras que “dizem” uma palavra ou agrupam letras significativas.

2007 | Design Industrial/Produto
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ARgENtINA

Alejandro Ros 
www.alejandroros.com.ar 
ALEJANDRO ROS
Licenciado em design gráfico. Realizou 
trabalhos para Página/12 (suplemento 
Radar, Las/12, Página/30, coleções de 
CDs) e para a revista ramonay para 
MTV. Na área musical trabalhou como 
designer gráfico para músicos contem-
porâneos e criou grande parte de capas 
de discos de músicos argentinos como 
Soda Stereo, Juana Molina, Fito Páez, 
Spinetta, Babasónicos, Divididos, Ber-
suit, Auténticos Decadentes, Vicentino 
e Julieta Venegas, entre outros. Além 
disso, foi o designer de livros para Mai-
tena, Javier Calamaro e para o humo-
rista Rep. Seus trabalhos participaram 
em diversos eventos, como Muestra Ser 
Local do Museu de Arquitetura de Bue-
nos Aires, junto com Isidro Ferrer e Keizo 
Matsui (2005); e a Muestra em Popayán 
(Colômbia, 2005). As revistas tecknaren 
(Suécia, 2008), eye (Inglaterra, 2007) 
e idn (China, 2006) também incluíram 
seus projetos, assim como o livro latin 
american Graphic design (Taschen, 
2008). Em 2006 publicou diseño gráfico 
(Editorial Argonauta).

Cherny Demarco 
NICOLÁS DEMARCO  
LAURA CHERNy
Criado em 2007, o estúdio é formado 
pelos designers industriais Laura Cherny 
e Nicolás Demarco, ambos formados na 
UBA, onde foram docentes na carreira 
de Design Industrial. 
Em 2008 se une com a firma Plasintec, 
dedicada à transformação de plástico 
e borracha de silicone, em uma nova 
empresa, a Silicosas, para a qual criam 
o mate Mateo, produto emblemático que 
conjuga a idiossincrasia e o progressismo 

argentino. O grande êxito obtido estimula 
o lançamento de novos produtos que 
somem mais prêmios e reconhecimentos 
ao trabalho do estúdio Cherny Demarco. 
Paralelamente e a partir de 2011, criam 
Diseños Curados, a primeira empresa 
argentina dedicada à seleção e comercia-
lização atacadista de produtos de design, 
concretizando a aspiração de situar-se 
na vanguarda do design nacional. Tam-
bém realizaram projetos para diferentes 
empresas, imprimindo em cada uma 
delas sua ideia de inovação permanente, 
compensando em alguma medida as dife-
renças tecnológicas em relação a países 
mais desenvolvidos.

Colbo
www.colbo.com.ar
MARtÍN ENDRIZZI 
MAtÍAS JANNELLO
Matias Jannello (1948, Buenos Aires, 
Argentina) se formou inicialmente em 
Engenheira química e Organização e 
Método. Ceramista de vasta experiência, 
se especializou em design cerâmico e 
moldagem. A partir de 1965 trabalhou na 
empresa familiar Gres Cerámico Colbo 
até seu fechamento em 1980. Mais tarde 
estabelece seu próprio estúdio pessoal. 
Desde 2007 é sócio na refundação da 
empresa cerâmica Colbo.
Martín Endrizzi (1977, Mendoza, Argen-
tina) é designer industrial (Universidad 
Nacional de Cuyo, 2003), com master 
em Design e Management de Sistemas 
de Produtos para o Espaço Doméstico 
(Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza”, 2004) e especialista em Meio 
Ambiente Visual e Iluminação Eficiente 
(Universidad Nacional de Tucumán, 
2006). Desde 2002 leva a cabo projetos 
próprios de design e produção. Entre 
2005 e 2007 desenvolveu pesquisas 
para o CONICET. 

Diseño Shakespear 
www.shakespearweb.com.ar
JUAN SHAKESPEAR 
LORENZO SHAKESPEAR 
RONALD SHAKESPEAR
Ronald Shakespear foi professor titular 
da Cátedra de Design na FADU/UBA e 
presidente da Asociación de Diseño Grá-
fico de Buenos Aires. hoje dirige Diseño 
Shakespear, com seus filhos Lorenzo e 
Juan. Obteve o Lápiz de Plata ao Designer 
do ano 1983, o Prêmio Trayectoria 2005 
e o Prêmio Golden Brain 2006, e recebeu 
o prêmio Fellow Award 2008, outorgado 
pela Society of Enviromental Graphic 
Design dos Estados Unidos. A obra gráfi-
ca de Diseño Shakespear foi exposta no 
Centro Georges Pompidou (Paris, 1986), 
na Triennale ICCID (Milão), no Museo Na-
cional de Bellas Artes, no Centro Cultural 
Recoleta e no Centro Borges de Buenos 
Aires. Também lhe foram dedicadas 
mostras antológicas na AIA Branch house 
(Virginia, 2006), no Katzen Arts Center 
(washington DC, 2007), na Galería Alva 
de la Canal (Xalapa, 2004) e Universidad 
Iteso (Guadalajara, 2005). Diseño Shakes-
pear criou o design de 1.600 projetos de 
Identidade Corporativa e de numerosos 
megaprojetos urbanos de sinalização.

FocusBrand 
www.focusbrand.com
HUGO KOGAN | HUGO LEGARIA  
RAÚL ANIDO
Consultor de empresas nacionais e inter-
nacionais. Prêmio Konex 1992 e 2002
(Argentina). Sócio e diretor de design da 
FocusBrand e diretor do Kogan Legaria 
Anido, Consultores em Diseño. Coorde-
nador acadêmico da carreira de Design
Industrial e professor na pós-graduação 
“Gestão Estratégica de Design“ na 
Facultad de Arquitetura da Universidad 
de Buenos Aires, FADU/UBA. Foi profes-
sor titular associado da Cátedra Leiro de 

Design Industrial. Integrante da comis-
são acadêmica designada para a criação 
das carreiras de Design Industrial e 
Design Gráfico, FADU/UBA. Jurado dos 
concursos de Professores Titulares e 
Adjuntos na FADU/UBA e na Facultad 
de Ingeniería/UBA. Membro honorário 
da Asociación de Diseño Industrial ADI 
de Buenos Aires, foi membro fundador 
e diretivo da Asociación de Diseñadores 
Industriales de Buenos Aires, ADIBA, 
membro executivo do Centro de Inves-
tigación de Diseño Industrial e Gráfico, 
CIDI/INTI, e membro consultor do CMD, 
Centro Metropolitano de Diseño.

Grupo Grapo 
RICARDO COLOMBANO
Nasceu na Província de Salta, Argentina, 
em 1953. Em 1977 terminou os estudos 
universitários de Design Industrial na 
Facultad de Arte Diseño da Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza. Desde 1978 
se radicou definitivamente em Mendoza, 
onde desenvolve seu trabalho profissional 
e docente. Desde 1985 é professor titular 
na cátedra de Design Gráfico I da carreira 
de Designer Gráfico da Facultad de Arte 
Diseño da U. N. Cuyo. Trabalha como 
profissional independente para distintas 
empresas locais e nacionais. Em 2003 
fundou com Edgardo Castro, Luis Sarale 
e Eduardo López o grupoGrapo, com a 
intenção de recuperar o cartaz como meio 
de comunicação e para abordar temáticas 
de interesse político, social e cultural.

MotionGroup 
GUILLERMO MUtIS
Nasceu na Argentina. Designer Gráfico 
(UBA) e Licenciado em Publicidade (UP). 
Aos 20 anos ingressou no departamen-
to de design e publicidade do jornal 
Clarín. Em 1998 se incorporou ao RDyA 
Design Group, estúdio especializado no 
desenvolvimento de marcas, onde criou 
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e dirigiu a divisão de Motion Design. Em 
2007 criou o MotionGroup.tv, empresa 
de produção audiovisual que produz em 
âmbito internacional com um grupo de 
empresas de criação especializadas em 
Broadcast Branding & Motion Design. 
Trabalhou com importantes marcas 
como: Dove, Ades, Pepsi, yPF, Discovery 
Channel e MTV e participou em nume-
rosas mesas e mostras. MotionGroup 
produz com um grupo de profissionais 
que centram sua atividade em realiza-
ções focadas em Motion Design.

SuperEstudio 
www.superestudio.tv 
MARCOS tORRES  
EZEQUIEL RORMOSER
SuperEstudio é uma empresa de anima-
ção e design que há 10 anos trabalha 
desenvolvendo brandings, spots publicitá-
rios e produções audiovisuais para o resto 
do mundo. Trabalhou para clientes como 
Sony Entertainment Television, Turner 
Channels, FOX International Channels, 
MTV, Dogus Media (Turquia), UTV (índia) 
e muitos outros, tendo recebido vários 
Prêmios PromaxBDA por estes projetos. 

UOLF 
DANIEL WOLF
Designer industrial pela Universidad 
de Buenos Aires (1998). Colaborou sete 
anos com o arquiteto Ricardo Blanco 
em sua cátedra de Design Industrial na 
UBA. Em 2008 finalizou a pós-graduação 
na FADU. Desde 2003, é professor na 
Universidad de Palermo e na Cátedra 
Simonetti da UBA. Obteve vários prê-
mios: Prêmio Innovar 2008, Diseño de 
Autor FOA 2005, CMD|Brico (2005) e LG 
Electronics 1999. Seus trabalhos foram 
expostos em Diseño Argentino, Feira 
de Frankfurt 2010; Arg Dis-Seleção do 
Ministério de Relações Exteriores da 
Nação, Tóquio 2007; e no Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires, Balance de 
Diseño Industrial (2006). Foi jurado de 
concursos de design e publica em meios 
especializados. Atualmente comercializa 
produtos de design UOLF e desenvolve 
mobiliário e equipamento para 40 m².

BOlíVIA

Arbelo studio 
FRANK ARBELO
Designer gráfico e ilustrador de origem 
cubana radicado em La Paz, Bolívia, 
onde foi diretor de arte em empresas 
de design bolivianas. Ganhador do 
primeiro prêmio na categoria de Cartaz 
Comercial e Publicitário na I Bienal 
Ibero-Americana del Cartel de La Paz 
(2003) e o primeiro prêmio na cate-
goria de Cartaz Inédito, com o tema 
“água e Desertificação” na IX Bienal 
Internacional del Cartel de México 
(2006). Em 2009 ganhou a medalha 
de bronze no Concurso de Carteles de 
Respuesta al Autismo. Foi jurado da III 
Bienal Internacional de Cartel de La Paz 
(2009) e participou no concurso Poster 
for Tomorrow, ficando entre os dez 
finalistas. Seu trabalho foi selecionado 
para aparecer no livro latin american 
Graphic design (2008), da editora ale-
mã Taschen.

David Criado 
www.davidcriado.com
DAVID CRIADO ANGULO
Estudou Produção em Artes Gráficas na 
Espanha, onde se especializou em De-
sign Gráfico. Trabalhou em webdesign, 
animação e molde em 3D. Especializado 
em design editorial, tipografia, imagem 
corporativa e ilustração digital. Partici-
pou em diferentes exposições na Europa 
e América, ganhando vários prêmios 
nacionais e internacionais, e seus tra-

balhos foram publicados em revistas 
e livros especializados. Foi presidente 
do Catalográfica, grupo que promove o 
design gráfico na Bolívia, e diretor da III 
Bienal Internacional do Cartel en Bolivia, 
BICEBé 2009. Atualmente é cofundador 
do grupo Designink, rede social de de-
sign gráfico na Bolívia, coordenador de 
“Tipos Latinos-Bolivia” e catedrático de 
design gráfico na Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”.

Joyería y Diseño Rafaella Pitti 
CLAUDIA HINOJOSA
La Paz, Bolívia, 1938-2012. Estudou Arte 
e Design na Universidad de Bellas Artes 
(UMSA) em La Paz, Bolívia. Estes co-
nhecimentos lhe deram oportunidade de 
expressar seu talento criativo. O desejo 
de mudar o estilo das joias bolivianas foi 
motivado por Rafaella Pitti Orfebres. Seu 
apreço pela arte colonial e seu delicado 
artesanato como pintora imprimiram 
um singular enfoque artístico a seus 
trabalhos como designer. Participou 
na Bienal Ibero-Americana de Design 
2008 com sua peça el árbol de la vida. 
Rosario hinojosa foi o motor principal 
de Rafaella Pitti: o amor pelo design lhe 
permitiu criar suas últimas peças, dias 
antes de seu falecimento.

Salinasanchez Comunicación 
www.salinasanchez.com
RUBéN SALINAS HEREDIA
Estúdio de design gráfico criado em janei-
ro de 2006 na cidade de La Paz, Bolívia, 
se dedica à criação, elaboração e produ-
ção de material gráfico e virtual, assesso-
ria em design editorial, imagem corporati-
va e apoio em campanhas diversas.
Seus sócios são Martín Sanchez e 
Rubén Salinas. Martín Sánchez (co-
municador) tem ampla experiência em 
exitosas campanhas proselitistas e no 
design e operação de redes sociais. 

Desde outubro de 2009 publica a Bi-
tácora Salinasanchez, blog onde se 
discute arte e cultura urbanas. Rubén 
Salinas (arquiteto) é designer de alguns 
dos meios escritos mais importantes da 
Bolívia e docente de Design Editorial 
na Universidad Católica Boliviana. Foi 
conferencista e jurado em diversos 
eventos de design gráfico e seu trabalho 
foi publicado dentro e fora do país.

BRASIl

Amanda Iyomasa
Formação acadêmica: 
Curso superior de Design na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo (conclusão em 
dezembro de 2010).
Estágios e experiências profissionais: 
• TECA Produtos de Papelaria (início em 
julho de 2011) 
Designer gráfica, atuando na criação de 
produtos como calendários, agendas, 
cadernos, blocos e cartões, além de pe-
ças de divulgação para a empresa, como 
e-mails marketing e catálogos. 
• Ellus - InBrands (junho de 2011) 
Designer gráfica, atuando na área de 
marketing, com a criação de materiais de 
divulgação como anúncios, 
e-mail marketing, apresentações virtuais, 
sacolas, convites e catálogos. 
• LabMattar (agosto a setembro de 2010) 
Estagiária em design gráfico e de produto, 
trabalhando com branding e auxiliando 
na criação de materiais impressos e 
embalagens. 
• Cards Impressos Personalizados (janei-
ro a julho de 2008) 
Designer gráfica, atuando no desenvol-
vimento de convites e outros materiais 
impressos personalizados.
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Angela Carvalho-Design 
Consciente/NCS Design Rio 
www.acarvalho.net.br
ANGELA CARVALHO  
MONICA CARVALHO
Designer formada pela ESDI - Escola 
Superior de Desenho Industrial – Rio de 
Janeiro, com especialização em design 
pela Scuola Politecnica de Design, Milão, 
Angela estudou e trabalhou na Europa por 
aproximadamente doze anos. Em 1988 
fundou, com o designer alemão Alexander 
Neumeister, a NCS Design Rio. 
A partir de 2003 passou a se dedicar a 
projetos focados em inovação social e 
ambiental tendo lançado em 2011 sua 
marca Angela Carvalho-Design Cons-
ciente. Conceitua e dirige projetos que 
integram os conceitos do design com o 
artesanato e que priorizam o desenvolvi-
mento humano e social.

Atelier Marko Brajovic
www.markobrajovic.com
MARKO BRAJOVIC 
Marko Brajovic se formou arquiteto 
(“Cum Laude”) pela Universidade de 
Veneza (Itália). Mestre (“Cum Laude”) em 
Artes Digitais pela IUA – Pompeu Fabra 
de Barcelona. Mestre em Arquitetura 
Genética pela ESARq – UIC de Barcelona, 
Espanha. Marko Brajovic expôs e apre-
sentou projetos na Bienal de Arquitetura 
de Veneza (2001), Bienal de Arquitetura 
de Miami (2001, menção honrosa), Bienal 
de São Paulo (2003), GREC de Barcelona 
2003, EXPO 2005 AIChI, EXPO 2008 zara-
goza, EXPO 2010 Shanghai, MIT- Dublin, 
MARChI – Rússia, MACBA Barcelona, 
Sonar (2001 e 2005), Galeria Eof de Paris, 
Switch Media na Tailândia, Galeria FF8 
de Berlin, Miami Art Basel 2010, Fuo-
risalone di MIlano 2012, entre outras. 
Marko Brajovic veio ao Brasil a convite 
do Instituto Europeu de Design de São 
Paulo (IED), como diretor da Escola de 

Design Industrial e Design de Interiores. 
Atualmente, trabalha como arquiteto no 
escritório registrado em São Paulo, Brasil: 
Atelier Marko Brajovic.

Brasília Faz Bem
www.brasiliafazbem.com.br
CARLA DE ASSIS | FÁtIMA BUENO  
LÍGIA DE MEDEIROS
Fatima Bueno cresceu em Brasília onde 
reside desde a inauguração da cidade. 
Cursou artes plásticas na Universidade de 
Brasília e passou a desenvolver projetos 
de design em 1997. Ganhou o primeiro 
lugar na categoria protótipos do XX Prê-
mio Museu da Casa Brasileira, participou 
da Bienal de Design de Saint Etiène em 
1998 e de várias edições da mostra Brasil 
Faz Design, em Milão, e de exposições 
Design e Natureza, em São Paulo. Atual-
mente integra o grupo Brasília Faz Bem. 
É autora do troféu Bienal Brasília do Livro 
e da Leitura.

Brinox Metalúrgica S.A / COZA 
www.coza.com.br
O Grupo Brinox é um dos maiores fabri-
cantes de utilidades domésticas do Bra-
sil, fundado em 1988 no pólo industrial 
de Caxias do Sul. A cidade, na região 
serrana do Rio Grande do Sul, é o terceiro 
maior PIB do Estado.
Com uma história marcada por investi-
mentos, ampliações e construção de uma 
fortaleza comercial e logística, o Grupo 
Brinox deu um passo importante em 2011, 
estreitando parceria estratégica com o 
fundo de investimentos Southern Cross. 
Nesse mesmo ano, Christian hartenstein 
assumiu a presidência do grupo.
No início de 2012, a empresa adquiriu 
a Coza Utilidades Plásticas, marca líder 
em houseware em plástico com design 
no Brasil. hoje, com as marcas Brinox e 
Coza, o Grupo Brinox segue seus planos 
de expansão no sentido de se consolidar 

como um grande player no mercado de 
utilidades domésticas.
Atualmente, sua unidade fabril contempla 
33.000 m² de área construída e está ins-
talada em uma área total de 80.000 m².

Cambuci S/A – Penalty 
www.penalty.com
ALEXANDRE EStEFANO  
RONALD KAPAZ
Alexandre Estefano é Diretor de Opera-
ções Internacionais da Cambuci S.A.
Ronald Kapaz graduou-se pela USP em ar-
quitetura e fundou com mais dois colegas 
a Oz, que hoje tem 33 anos de mercado.
Atua como designer titular na Oz Design 
e diretor de estratégia na Oz Branding.
Ao longo destes anos trabalhou com 
marcas como Coca-Cola, Credit Suisse 
hedging Griffo, Unilever, hospital Sírio 
Libanês, UOL, Penalty, Tishman Speyer, 
Natura e O Boticário. Foi um dos precur-
sores do Branding no Brasil e é dedicado 
por curiosidade e paixão às ciências 
humanas, especialmente à filosofia.

Casa Rex 
www.casarex.com
GUStAVO PIQUEIRA  
SAMIA JACINHO
Casa Rex é uma empresa de consultoria 
internacional de design com escritórios 
em São Paulo e Londres, liderada por 
Gustavo Piqueira. Tem uma equipe mul-
ticultural de 40 pessoas que desenvolve 
design estratégico para marcas inter-
nacionais, projetos editoriais, projetos 
corporativos e ambientais e design 
experimental – desde “homeware” até 
espaços expositivos. Trabalhando neste 
vasto campo de design, tem uma extensa 
lista de clientes que inclui empresas 
internacionais, como Unilever, Firmenich, 
Pfizer, Campari, GE, Pepsico, e editoras, 
escolas e centros culturais brasileiros, 
entre outros. Atende clientes na Europa, 

ásia, Américas do Norte, Central e do 
Sul, áfrica e Oceania e obteve mais de 
100 prêmios internacionais de design. 

Didara
www.goyalopes.com.br
GOyA LOPES
Artista plástica formada pela UFBA/1976, 
com especialização em Design em Flo-
rença, Itália, em 1978 e 1979, e curso 
de Design de Moda. IBMODA/2008 a 
2009. Criadora e empresária das marcas: 
Didara (referência afro-brasileira) e Goya 
Lopes (design brasileiro para moda e 
decoração). Seus painéis decoraram o 
Salão do Itamaraty, onde o presidente 
Fernando henrique Cardoso na sua 1ª 
posse recebeu as missões estrangeiras. 
Em 1999 realizou o desfile áfrica Mosai-
que em Nova york. Recebeu o prêmio de 
revestimento no 7º prêmio do Museu da 
Casa Brasileira (SP). É Membro do Grupo 
de Trabalho para criação do Colegiado 
Setorial de Moda, titular do elo criativo 
do Colegiado Setorial de Moda do MINC, 
foi Diretora da ABDesign (BA), é Diretora 
do SINDVEST Salvador. Membro do GT de 
Moda Afro-brasileira.

Duratex S. A. – Deca 
RAUL PENtEADO DE OLIVEIRA NEtO 
ANA LUCÍA DE LIMA PONtES
Duratex S.A: Diretor Executivo desde 
agosto de 2009 e Membro do Comitê de 
Divulgação e Negociação desde  
novembro de 2009.
Diretor Vice-Presidente Executivo de 
novembro de 2004 a agosto de 2009 e 
Diretor Gerente de janeiro de 1995 a 
novembro de 2004.
Ingressou na Companhia em 1985, 
sendo responsável pela Divisão Deca.
Itautec S.A. – Grupo Itautec: Diretor Vice
-Presidente Executivo de abril de 2003 a 
fevereiro de 2010 e Diretor Executivo de 
abril de 2000 a março de 2003.
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Eleikeiroz S.A.: Membro do Conselho 
de Administração de abril de 2004 a 
novembro de 2009. Atividade principal da 
Companhia: Fabricação de intermediários 
para plastificantes, resinas e fibras.
Advogado formado pela Universidade 
Mackenzie, em 1983.

Estúdio Guto Requena
www.gutorequena.com.br
GUtO REQUENA 
O nosso objetivo é refletir sobre ciber-
cultura e narrativas poéticas digitais em 
design. Atuamos em diferentes escalas 
– objetos, interiores, edifícios e cidades. 
Propomos e desenvolvemos produtos, 
projetos residenciais e comerciais e es-
paços temporários. O Estúdio investiga o 
impacto de novas tecnologias nos campos 
da informação e comunicação em nosso 
dia-a-dia, assim como seus desdobramen-
tos em projetos. Valorizamos a discussão 
sobre questões como sustentabilidade, 
identidade memória, interação, espaços 
híbridos, flexibilidade, relacionamentos e 
experiência.

Fiat Automóveis 

www.fiat.com.br 

PEtER FASSBENDER | VALERIA 
SANtOS | ISABELLA VIANNA | 
PAULO NAKAMURA
Design Center LATAM: O desenvolvimento 
de novos veículos acontece no Pólo de 
Desenvolvimento Giovanni Agnelli desde 
1979, quando o Centro Estilo passou a 
integrar a estrutura da Fiat no Brasil.
hoje com um total aproximado de 100 
profissionais – entre designers de exterior, 
interior, color&trim, gráfico, matematiza-
dores, modeladores e gestores de projetos 
– o Centro Estilo do Brasil é o único centro 
de design da Fiat fora da Itália.
Um dos projetos marcantes realizados 
pela equipe foi o Palio Adventure em 
2008, que trouxe mais visibilidade ao seg-

mento de mercado tipicamente brasileiro 
e liderado pela marca Fiat.
Já em 2010, foi a vez do Novo Uno ser 
lançado e eleito o melhor carro do ano 
por publicações automotivas renomadas 
mundialmente.
Foram desenvolvidos também pelo Centro 
Estilo os carros conceito apresentados 
nos Salões do Automóvel de São Paulo 
desde 2006. Entre eles está o Uno Ecolo-
gy, um veículo com foco em redução de 
impactos ambientais.

FutureBrand BC&H Ltda 
www.futurebrand.com
EWERtON MOKARZEL
A FutureBrand atua no Brasil desde 2002 
oferecendo consultoria de branding. 
Auxilia seus clientes na construção de 
identidades poderosas, que acentuem 
a diferenciação e gerem preferência e 
valor, preparando-os para os desafios do 
futuro. A empresa trabalha o conceito de 
marca de maneira abrangente, desde a 
sua concepção até a implementação e 
monitoramento, passando pelo desen-
volvimento e pela consolidação de suas 
expressões. Utiliza metodologia própria 
na construção de marcas, adotando 
disciplinas integradas como Estratégia,  
Inovação, Identidade e Visual, Identidade 
e Verbal e Design Ambiental.

Greco Design 
www.grecodesign.com.br
GUStAVO GRECO
Gustavo Greco é proprietário e diretor 
de criação da empresa Greco Design. 
Atua também como professor do curso 
de Design da Universidade FUMEC e 
do curso de Pós-Graduação em Gestão 
de Marcas do IEC/PUC-MG. O designer 
está à frente de uma equipe de 23 pro-
fissionais, desenvolvendo trabalhos em 
design gráfico com foco em identidade 
visual, projetos editoriais, sinalização e 

material promocional. Gustavo também 
é diretor (regional Minas Gerais) da 
ABEDESIGN. Sob sua direção de criação, 
a Greco participou das últimas edições 
da Bienal Nacional de Design Gráfico 
(ADG BRASIL). A empresa ainda conta-
biliza prêmios e figura em publicações 
nacionais e internacionais. Entre eles, 
citam-se: Prêmio Abril Regional Central 
– árvores de prata (2009/2010), Print 
Magazine – Creativity and Commerce 
(2011), Idea Brasil (2011); how Inter-
national Design Award (2012) e how + 
PRINT Color in Design (2012).

Indio da Costa A.U.D.t.
www.indiodacosta.com
INDIO DA COStA
Designer carioca, formado no Art Center 
College of Design. hoje coordena os nú-
cleos de design e transporte da Indio da 
Costa A.U.D.T, responsáveis por dezenas 
de projetos, muitos dos quais premiados 
Internacionalmente.

Instituto Noisinho da Silva 
www.noisinhodasilva.org
ERIKA FOUREAUX
Formada na França pelo Núcleo de Cria-
ção da Vibel em arquitetura para crianças, 
Erika Foureaux é fundadora do Instituto 
Noisinho da Silva, que tem por missão 
promover a inclusão social das crianças 
deficientes no Brasil, garantindo opor-
tunidades igualitárias asseguradas por 
soluções de design de produtos, tecnolo-
gias de assistência e tecnologias sociais, 
elegendo a educação como principal foco. 
Erika foi eleita fellow internacional da 
Ashoka e empreendedora social da Rede 
Folha de Empreendedores Sociais.
Sediado em Belo horizonte, Brasil, o insti-
tuto criado por Erika já beneficiou mais de 
820 crianças diretamente com produtos 
inclusivos como a Carteira Escolar Inclusi-
va e a Cadeira Ciranda.

Kimi Nii  
www.kiminii.com.br
KIMI NII
Nasceu em hiroshima. Vive no Brasil des-
de 1957. Formada em Desenho Industrial 
pela FAAP-SP, 1972.
EXPOSIçÕES INDIVIDUAIS
Espaço Manabu Mabe, Colunas, Tóquio, 
2008; Museu Oscar Niemeyer, donguri, 
Curitiba, 2007; Galeria Siesta, Barcelona, 
Espanha, 2007; Instituto Tomie Ohtake, 
donguri, São Paulo, 2004; Plaza Gallery, 
Japão, 1999; Galeria Deco, São Paulo, 
2007/1998/1985/1982/1980; Mônica 
Filgueiras Galeria de Arte, São Paulo, 
1997/1992/1982; Museu do Açude, 
Fundação Castro Maya, esculturas em 
Cerâmica, Rio de Janeiro, 1996; Galeria 
Múltipla, Flora Cerâmica, São Paulo, 1994
EXPOSIçÕES COLETIVAS
Galeria Vermelho, Bordando design, São 
Paulo, 2011; Museu Oscar Niemeyer, 
Bienal de Design, Curitiba, 2010; Festival 
de Rotterdam, Kleurbrazil, Roterdã, 2009; 
Destination Brazil, MOMA, Nova york, 
2009; Espaço Armani, Global edit, Milão, 
2005; 500 Anos Design, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, 2000; Biennale 
Internationale Design 2000, Saint-Étien-
ne, 2000; Centro Cultural Conde Duque, 
Madri, 1988; IILA, Roma, 1988; Forma 
Objeto, São Paulo, 1981

Marcelo Drummond
Artista gráfico, designer e professor de 
Artes Gráficas da Faculdade de Belas 
Artes (UFMG). Finaliza o doutorado na 
Universidade de Barcelona, onde desen-
volve tese sobre a gráfica vernacular no 
Brasil. É membro fundador do laboratório 
PIRACEMA de Design, pesquisador do 
Grupo GRAMMA (Atelier, reflexão e 
memória das artes gráficas). Principais 
exposições: Bienal Brasileira de Design, 
Curitiba (2010); design Brasileiro hoje: 
novas fronteiras, a cargo de Adélia Bor-
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ges, São Paulo (2009); We love Books! 
a world tour, Grenoble, França (2008); e 
tutti-Frutti: gráfica popular e diversidade 
cultural, com curadoria de América San-
chez, Madri (2007). Obteve os seguintes 
prêmios: 51º Prêmio Jabuti, São Paulo, 
melhor projeto gráfico, livro Fazendas 
mineiras (2009); Arte no Ônibus, Belo 
horizonte (2005); Prêmio Internacional 
de Poesia Visual Joan Brossa, Barcelona 
(1999). Em 1999 publicou livro de mim, 
editado pela Conservatori Llotja, BCN.

Mellone Associados 
www.melloneassociados.com.br
OSWALDO MELLONE   
MARIANA QUINELAtO
Oswaldo Mellone
Pós-graduação em Marketing pela Esco-
la Superior de Propaganda e Marketing, 
ESPM. Desenho industrial pela Facul-
dade Armando álvares Penteado, FAAP. 
Administração de Projetos na Universi-
dade de Tóquio, Japão.
Trabalhou na Mellone Associados, empre-
sa de consultoria em design, pesquisa e 
desenvolvimento de produtos. E no Escri-
tório Jorge zalszupin.
Prêmios : Industrial Design Excelence 
Awards 2011, USAIdea/Brasil 2011, 
Museu da Casa Brasileira em 1987, 
1995, 1996, 2001 e 2010, Industrie Fo-
rum Design hannover em 1993 e 1996, 
ID Magazine Gold Award em 1992, 
Stuttgart Design Prize em 1991, Boa 
Forma ASBEA em 1989, Prêmio Aluísio 
Magalhães - FIESP/CNPq em 1985, Selo 
de Excelência na Bienal Brasileira de 
Design em 1990 e 1992.
Mariana quinelato
Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
pela Universidade de São Paulo. Pós-
-graduação em Gerenciamento de Projeto 
pela Universidade Politecnica da Catalu-
nia, UPC, Barcelona, Espanha.
Trabalhou na Mellone Associados, em-

presa de consultoria em design, pesqui-
sa e desenvolvimento de produtos, no 
Cean, escritório de arquitetura, Torino, 
Itália, e no MhO Design.
Prêmios: Industrial Design Excelence 
Awards 2011/ USA, Idea/Brasil 2011 e 
Museu da Casa Brasileira 2010.

Miriam Andraus Pappalardo
Nasceu em São Paulo em 1959. Formada 
em arquitetura pela Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, 1982; Técnico em Vestuário, 
SENAI SP, 2010; especialização em De-
sign Gráfico, Centro Universitário Maria 
Antônia USP, 2011; participa do Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da USP, onde desen-
volve mestrado na área de design. Após 
ter trabalhado por vários anos com proje-
to de edificações, atualmente, pesquisa e 
trabalha em seu atelier na área de design 
e desenvolvimento de produto. Tem inte-
resse no estudo de tramas e texturas, na 
construção de padrões gráficos e formas 
tridimensionais, investigando mutações, 
variações e séries, buscando conjuntos 
de “iguais-diferentes”. Exerce, também, 
atividade didática e ministra workshops. 
Acredita na experimentação e no fazer 
artesanal como formas de construção do 
conhecimento. Participa de exposições no 
Brasil e no exterior.

Performa 
www.renatameirelles.net
RENAtA MEIRELLES PAPAtERRA
Renata Meirelles é artista plástica, 
formada pela FAAP, vive e mora em São 
Paulo, Brasil. Seu trabalho transita entre 
a arte e o design. Resulta de uma pes-
quisa têxtil na qual o usuário vai dialogar 
com a peça, que pode ser usada no corpo 
e no espaço, uma proposta que mistura o 
artesanal e o tecnológico. A renda brasi-
leira, arabescos e a caligrafia são revisi-

tados e servem como fonte de inspiração 
para a criação de uma nova padronagem. 
Seus desenhos podem ser aplicados em 
várias superfícies e reeditados em vários 
formatos. O trabalho não gera resíduos: o 
negativo e o positivo do corte são utiliza-
dos para compor sua linha de produtos. O 
uso completo da matéria-prima tornou-se 
a essência do seu projeto criativo.

ps.2 arquitetura + design 
www.ps2.com.br
FLAVIA NALON | FABIO PRAtA
Fábio Prata e Flávia Nalon são arquitetos 
formados pela Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU-USP), com mestrado em Design da 
Comunicação pela University of Applied 
SciencMainz (Fh-Mainz), na Alemanha. 
Juntos, atuam na área de comunicação 
visual há mais de dez anos. Em 2003 
fundaram a ps.2 arquitetura + design, 
escritório de design gráfico que cria e 
desenvolve projetos para mídia impressa 
e digital. Fazem parte do portfólio da ps.2 
trabalhos de identidade e visual, livros, 
catálogos, peças promocionais e sites. O 
escritório está envolvido principalmente 
em projetos na área cultural: exposições, 
mostras, festivais de novas mídias, músi-
ca, arte e fotografia.
A ps.2 tem recebido diversos prêmios 
nacionais e internacionais, incluindo um 
Best of the Best Red Dot Award e a nomi-
nação para o Design Award of the Federal 
Republic of Germany. Os trabalhos do 
estúdio têm sido publicados e exibidos 
internacionalmente, em países como 
França, Alemanha e Japão.

Questto|Nó 
www.questtono.com.br
LEVI GIRARDI
A questto-Nó é um dos principais es-
túdios de design e inovação do Brasil, 
fundado em 1993 e já tendo desenvolvido 

mais de 700 projetos ao longo de sua 
história, em diversas áreas como equipa-
mentos médicos, automotiva, eletrônicos, 
informática, mobiliário, cosméticos e 
outros segmentos. Tem uma equipe de 23 
profissionais e conquistou os mais impor-
tantes prêmios de design do Brasil e do 
Mundo, como por seis vezes o IDEA/USA, 
doze vezes o iF Design Award, dois Red 
Dots, além de premiações como Design 
Preis (Alemanha), IDEA Brasil e Museu 
da Casa Brasileira. Atende clientes como 
ABInBEV, LG Electronics, whirlpool, Natu-
ra, Kärcher, Agrale, TAC entre outras.

Renata Rubim Design & Cores
www.renatarubim.com.br
RENAtA RUBIM
Renata Rubim é designer de superfície 
e consultora de cores. Profere pales-
tras e ministra workshops pelo Brasil 
e América Latina compartilhando seu 
conhecimento. Frequentou a Rhode 
Island School of Design, Providence, 
USA, com a Fulbright. É de sua autoria o 
livro desenhando a superfície, Ed. Rosa-
ri, SP, primeiro no Brasil sobre o tema. O 
escritório Renata Rubim Design&Cores 
(www.renatarubim.com.br) atende clien-
tes de vários segmentos. Contribuindo 
para a indústria, mas também para o 
reconhecimento do design brasileiro, 
recebeu premiações nacionais e in-
ternacionais. Em parceria com Débora 
Lacroix ganhou o Prêmio Bornancini 
2008 - Salão Apdesign, com o piso 
Ellos (Solarium Pisos e Revestimentos). 
Integrando a equipe da linha Native, da 
Coza, foi premiada no Idea/Brasil 2009, 
na categoria Ecodesign. Em 2011, os 
pisos Praga, Catavento e Due (Solarium 
Pisos e Revestimentos) receberam o 
selo Design Excellence Brazil. Em 2012, 
Praga e Catavento são premiados no iF 
Product Design Award.
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Rómulo Castilho 
www.romulocastilho.com
RÓMULO CAStILHO
Designer formado pelo Senac São Paulo. 
Desenvolve projetos e pesquisas nas 
áreas de Place Branding, Desenvolvimen-
to Urbano e Marketing Turístico. Desde 
2008 é membro da equipe de design da 
FutureBrand São Paulo, onde desenvolve 
uma série de projetos de embalagem, 
identidade e design. Sua lista de clientes 
incluem Nestlé, warner Bros, Brinquedos 
Estrela, Editora Abril, TV Globo, O Boticá-
rio, entre outros.

Rosenbaum 
www.rosenbaum.com.br
MARCELO ROSENBAUM
Marcelo Rosenbaum é brasileiro, desig-
ner e atua há mais de vinte anos à frente 
do escritório Rosenbaum® em São Paulo. 
Seu trabalho tem como inspiração princi-
pal os valores da brasilidade, é um escri-
tório de design e inovação, capaz de gerar 
valor com ideias originais. A síntese do 
pensamento de trabalho da Rosenbaum® 
é o conceito do morar ampliado além do 
projeto do espaço físico e da estética do 
objeto. O morar é interpretado sob seu 
recorte dos valores de identidade e cultu-
ral, autoestima, cultura popular, memória 
e inclusão. hoje esses valores são aplica-
dos através do projeto “A Gente Transfor-
ma” que ao trabalhar com comunidades 
artesãs em diferentes partes do Brasil 
gera renda e desenvolvimento local, 
conectando-as ao global.

SuperUber 
www.superuber.com
RUSSEL RIVE | LIANA BRAZIL
A SuperUber une talentos em tecnologia, 
design, motion design, edição, produ-
ção, arquitetura, cenografia, software 
e eletrônica. São especialistas em suas 
áreas que têm duas paixões em comum: o 

trabalho colaborativo e a convergência de 
mídias. O resultado é maior que a soma 
das partes: a inovação criada pelo grupo 
existe na sobreposição entre as discipli-
nas, em que o programador vira designer, 
o arquiteto vira programador, e o designer 
vira arquiteto. Todos juntos para inventar 
novas formas de pensar interatividade, 
design e o uso de tecnologias. A  
SuperUber participou da Bienal Mundial 
da Criatividade e do The Criators Project.
Russ Rive atua como diretor executivo, e 
dedica-se a descobrir e reinventar novas 
maneiras de interagir com o conteúdo 
artístico de cada projeto.
Liana Brazil, diretora criativa, é arquiteta, 
formada pela UFRJ, com mestrado em 
arte e multimídia na New york University.
Russ e Liana são curadores de novas 
mídias no Studio X na rede global de 
pesquisa sobre o futuro das cidades.

tecnopop 
www.tecnopop.com.br
ANDRé LIMA
André Lima, 29, é designer formado pela 
Escola Superior de Desenho Industrial/
ESDI-UERJ em 2006. Começou na  
Tecnopop em 2004 como assistente de 
design e, desde 2007, exerce a função 
de designer. Nesse período participou de 
projetos premiados nas áreas editorial e 
fonográfica, como o Balanço Social 2004 
da El Paso, os catálogos das exposições 
Imagem Sitiada e Nova Arte Nova e a 
capa do CD Banda larga Cordel, de Gil-
berto Gil.

Universidade de Brasília 
www.unb.br/fau
MÁRCIO ALBUQUERQUE BUSON 
HUMBERtO VARUM  
ROSA MARÍA SPOStO
Márcio Albuquerque
Graduado em Arquitetura e Urbanismo 
pela Universidade de Brasília (1985-1990), 

mestre em Tecnologia da Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade de Brasília 
(1996-1998), doutor em Tecnologia da 
Construção pela Universidade de Brasília 
com estágio de doutorado na Universi-
dade de Aveiro, Portugal (2006-2009). 
Professor da área de Construção do De-
partamento de Tecnologia em Arquitetura 
e Urbanismo da FAU/UnB. Desenvolve 
pesquisas e trabalhos com a Arquitetura 
de Terra, Sistemas Construtivos Susten-
táveis, Bioconstrução e Bioarquitetura. 
Atua principalmente nos seguintes temas: 
materiais de construção alternativos, 
bioconstrução, bioarquitetura, sustentabi-
lidade e projeto arquitetônico.
Rosa Maria Sposto
Engenheira Civil pela Escola de Engenharia 
de São Carlos, Brasil. Mestrado e douto-
rado na Universidade de São Paulo (Arqui-
tetura – Estruturas Ambientais Urbanas). 
É professora Permanente do quadro 
do Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental da Universidade de Brasília 
desde 1994. Atua em pesquisas na área 
de tecnologia e gestão para a qualidade e 
sustentabilidade no processo de produção 
de edificações. Desenvolve e coordena 
trabalhos e pesquisas em gestão e tecno-
logia para a sustentabilidade e qualidade 
de componente elementos construtivos.
humberto Varum
Professor Associado com Agregação no 
Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade de Aveiro, Portugal, onde 
leciona desde 1997. É doutorado em 
Engenharia Civil pela Universidade de 
Aveiro. Anteriormente, concluiu o mes-
trado em Estruturas de Engenharia Civil 
e a licenciatura em Engenharia Civil na 
Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, Portugal. A sua experiência 
científica combina ensaios em estruturas 
e modelação numérica do comportamento 
não linear de sistemas estruturais. No 
ensino tem-se especializado nas áreas 

da dinâmica de estruturas e engenharia 
sísmica, resistência dos materiais e 
reabilitação das construções. Os seus 
principais interesses de investigação 
incluem: avaliação, reabilitação e reforço 
de estruturas, ensaios em estruturas, 
simulação do comportamento de estru-
turas, risco sísmico, reforço sísmico e 
construções em terra.

Useche Proj D D Coml LtDA 
PEDRO REINALDO USECHE
Pedro Useche, arquiteto venezuelano, 
iniciou sua carreira no Brasil, onde mora 
desde 1984. Em sua variada produção 
procura alcançar o equilíbrio entre esté-
tica e funcionalidade, sem se preocupar 
com modismos. O que mais se destaca 
no seu trabalho são as soluções usadas, 
como o sistema de fixação das prateleiras 
do revisteiro Eixo 7, a estrutura de madei-
ra e aço da linha Flexus e a exploração do 
material (madeira) no seu limite de re-
sistência da linha R. Participou da Bienal 
Internacional de Arquitetura de São Paulo 
em 2005. Em 2006 e 2007 ministrou curso 
master de Design de Mobiliário na Escola 
Panamericana de Arte e Design. Partici-
pou das três Bienais de Design Brasileiro 
(São Paulo, Brasília e Curitiba). Em 2011 
abre novo espaço experimental de cria-
ção para desenvolvimento de protótipos 
e produção de linhas limitadas. Resgata 
os clássicos do design brasileiro, poltrona 
e tamborete do arquiteto Julio Roberto 
Katinsky, projetadas em 1959.

Vetor Zero 
vetorzero.com.br
GABRIEL NOBREGA
Gabriel Nobrega, formado em música 
e autodidata em animação, nasceu em 
uma família de artistas. Filho do músico 
e performático Antonio Nobrega, iniciou 
aos 11 anos sua carreira musical, a qual 
manteve por 13 anos, acompanhando seu 
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pai como baterista em shows pelo mun-
do. Ao mesmo tempo, mantinha em para-
lelo sua paixão pelas artes visuais em um 
estúdio improvisado no quintal de casa, 
onde pôde experimentar diversas técnicas 
e realizar suas primeiras animações. E foi 
desse estúdio que saíram as primeiras 
produções do Animatorio: curtas-metra-
gens e vinhetas para televisão, feitas 
na maioria das vezes em stop-motion 
– técnica pela qual ele mantém até hoje, 
aos 27 anos, uma afeição particular e 
característica de seu trabalho.

ChIlE

Árbol de Color Arquitectura  
y Diseño 
MARCIAL CORtéS-MONROy | JUAN 
IGNACIO COURt | PABLO MARtÍNEZ 
| FRANCISCO PEÑALOZA | ANA 
PEÑAFIEL | CAtALINA ARUEStE
árbol de Color é um estúdio comprometi-
do com a inovação em Arquitetura, De-
sign, Museografia, Branding e Marketing, 
abordando estrategicamente a criação de 
experiências e espaços para a geração 
de valor na marca de seus clientes. árbol 
de Color, mediante um processo multi-
disciplinar sustentado no design como 
método de pensamento, aplica o estudo 
de mercado, a arte e a ciência do design 
para criar ambientes, produtos e serviços 
que sejam experiências significativas 
para a vida das pessoas e ajudem a criar 
oportunidades de mercado.

Fluorfilms 
www.fluorfilms.com
RODRIGO SAURé MERINO | 
BENJAMÍN LÓPEZ | CARLOS MUNItA 
| MARIO QUIÑON | VÍCtOR PAREDES 
| PAtRICIO VARAS
Fluorfilms foi fundado em 2007 e integra-
do por Benjamín López, Carlos Munita, 

Rodrigo Sauré, Mario quiñones, Patricio 
Varas, Víctor Paredes e Pedro Santa Cruz 
(dois licenciados em arte, três designers 
gráficos, um jornalista-animador e um 
músico). Desde o início se dedicavam 
separadamente à animação de persona-
gens, realizando pequenos segmentos 
para televisão. Com o passar do tempo 
decidem fundar o grupo atual: “Mesmo 
sendo em essência animadores, foram as 
demandas do mercado que nos introduzi-
ram na animação gráfica”.
Preocupados para que os resultados fi-
nais sejam ótimos, são bastante exigen-
tes. Suas trajetórias como animadores 
potencializaram o domínio do movimen-
to, o que para o grupo merece bastante 
dedicação. Em seu portfólio encontram-
-se trabalhos para Becker, Sernatur, Fes-
tival de Viña del Mar, Transbank, Savory, 
CNCA, Chevrolet, e Teatro Municipal de 
Santiago, entre outros.

Industrial e Comercial  
Celhex Ltda. 
www.celhex.cl
StEPHANIE FIEBIG
Designer Industrial pela Universidad de 
Chile e diplomada em Gestão de Negó-
cios UAI, está realizando o master em 
Gestão de Negócios em UAI.
Possui experiência em coordenação de 
projetos hoteleiros (é atualmente Project 
Manager do hotel Boutique Castillo 
Rojo), gestão de design (implementação 
do Casino, Retail e hotel Monticello), 
design de móveis e ambientes (departa-
mentos imobiliários, hotel Atton, lodge 
de pesca yelcho na Patagônia, entre 
outros), design de embalagens indus-
triais de cartão (Celhex), intervenção de 
know how produtivo e desenvolvimento 
de sinalização e folhetos gráficos. 
Participou na escola de Diseño da Univer-
sidad de Chile e Universidad del Desar-
rollo como membro da equipe docente.

Em 2010 apresentou o produto Pallet  
de Cartón, desenvolvido pela empresa  
Celhex, na mostra profissional da 4ª 
Bienal de Diseño de Chile. 

Jorge Prieto Domínguez
Designer Industrial pela Pontificia Uni-
versidad Católica do Chile. Ao longo de 
sua carreira se dedicou a desenvolver 
sistemas e maquinário para empresas 
agrícolas e florestais em que a inovação 
foi a base de cada projeto. Assim, realizou 
sistemas para a colheita de cerejas, má-
quinas para quebrar cocos, uma linha de 
processos para produzir estacas de álamo 
para a propagação de um viveiro florestal. 
Em 2011 foi contratado para formar parte 
da equipe de inovação da empresa Arauco 
Chile na área de painéis, entre outras 
coisas. Foi professor da carreira de Design 
da Universidad Católica e da Universidad 
del Desarrollo durante vários anos.

KELGWO, taller textil 
www.kelgwo.cl
MARCIA ANDREA MANSILLA 
CÁRDENAS
Designer de Moda pela DUOC, Universi-
dad Católica, Venezuela. Participou em 
diversas feiras e passarelas: Feira Ethical 
Fashion de Paris, Feira Internacional 
Ferinart em Porto Rico, Passarela coleção 
outono-inverno 2007 e 2008 na Estación 
Mapocho, Santiago. Possui o Selo de Ex-
celência do Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes, UNESCO e Consejo Mun-
dial das Artesanías. Representou o Chile 
no Primeiro Encontro Latino-Americano 
de Tejiendoa em Patria Grande, Buenos 
Aires. Selecionada por Raiz Diseño entre 
os doze melhores expoentes do design de 
moda de autor “made in Chile”. Foi con-
vidada para a Colombiamodas em Bogotá 
e para a Bafweek de Buenos Aires. 
Convidada permanente da Muestra Anual 
Internacional de Artesanía Tradicional, 

Universidad Católica, Santiago. Prêmio de 
Inovação Regional, Corfo.

MODD 

www.modd.cl
MARÍA JOSé UGARtE DAIBER | 
PAOLA ENRIONE CÁCERES
Empresa familiar fundada há seis anos, 
formada por duas sócias: uma designer 
gráfica e uma autodidata. Desenha 
carteiras e bolsas para um público que 
busca produtos que cumpram requisitos 
de originalidade, inovação, versatilidade 
e exclusividade. A empresa desenvolveu 
sua própria linha de acessórios, elabo-
rada no Chile, feita à mão e de fabri-
cação limitada. Os trabalhos são reali-
zados em diversas formas e materiais: 
algodão, engomados, tecidos impressos 
com fotografias e pinturas, PVC, fibras 
naturais, madeira e couro. A prioridade 
é conseguir sempre um design exclusivo 
e um padrão de alta qualidade. No ano 
2010 Modd obteve menções impor-
tantes no Sercotec e na 4a Bienal de 
Design Chile se Diseña.

Müsuc 
www.musuchouse.com
RODRIGO ALONSO SCHRAMM
Designer gráfico, com reconhecida ex-
periência no mundo da publicidade, um 
destacado acadêmico de distintas uni-
versidades (Universidad Diego Portales, 
Chile; Universidad do Desarrollo, Chile; 
Universidad EAFIT 2009, Medellín, Colôm-
bia; DUOC UC da Pontifica Universidad 
Católica, Chile; Design FEST 2008, Gua-
dalajara, México). Trabalhou na imagem 
de grandes marcas internacionais como 
Renault, Lucky Strike, warner Bros, Sony 
e outras. Criador do estúdio-laboratório 
Müsuc. Sua obra foi amplamente reconhe-
cida e exposta em numerosos meios, em 
feiras internacionais e também em bienais 
de design como Korea Gwangju Design 
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Biennale 2007 (GDB 2007) / Designflux, a 
I Bienal Ibero-Americana de Design (BID) 
de Madri 2008 e o simpósio de design 
Passiontour no Chile. Suas criações apa-
receram em diversos programas e prêmios 
televisivos. Seus trabalhos são comerciali-
zados em mais de 25 países. Ganhador de 
numerosos prêmios internacionais.

Piano&Piano 
DANIELA PIANO | LUIS PIANO
Os irmãos Luís e Daniela Piano, com 
nacionalidade e estúdios de design na 
Argentina, se estabeleceram no Chile 
em 1992. Em 1996 criaram o estúdio de 
design Piano&Piano. Desde então con-
solidaram sua trajetória desenvolvendo 
projetos de reconhecida qualidade, sus-
tentada no rigor profissional e dedicação 
personalizada em cada trabalho.

Siempreverde Ltda 

StIVEN KEREStEGIAN
Empreendedor social, profissional  que 
possui uma preocupação com o en-
tendimento do usuário, do design e do 
desenvolvimento de produtos e serviços.  
Curioso pela sociedade, tecnologia e 
meio ambiente. Um inovador que integra 
proatividade, iniciativa e entusiasmo. 
Conta com mais de 15 anos de experiên-
cia de alto nível internacional em design 
estratégico multidisciplinar e gestão da 
inovação, inovação aberta, cocriação e na 
metodologia Design Thinking. Experiência 
direta trabalhando em equipes incluindo 
Microsoft, Kodak, Apple. 

Walker Diseño & Asociados 
wd.cl
RODRIGO WALKER  
JOSé PABLO SANFUENtES
walker Diseño & Asociados é uma 
empresa fundada em 1978 por Rodrigo 
walker. Posteriormente, José Pablo 
Sanfuentes incorporou-se à companhia 

como sócio diretor. Atualmente contam 
com mais de 30 pessoas em uma equipe 
interdisciplinar. A empresa foca desen-
volver projetos inovadores nas áreas de 
desenvolvimento de produtos e serviços, 
imagem corporativa, comunicação, arqui-
tetura e ambientação corporativa, web e 
multimídia e estratégias de identidade e 
marketing, gerando valor a empresas e 
instituições para as quais trabalha.

COlÔMBIA

CD&I ASSOCIAtES Bogotá
www.domesticmonsters.com
LUIS ANGARItA | CARLOS tORRES 
Luis Angarita: Designer Industrial. Master 
na Design Domus Academy Italia. Consul-
tor internacional em inovação, identidade, 
visual merchandising, moda, artesanato, 
marca e mercado emocional. Trabalhou 
para Philips-whirlpool e colaborou com 
Marvel hotels e no Instituto Europeo di 
Diseño, entre outros. Ganhador do Red 
Dot, nomeado pela ID Magazine entre os 
melhores quarenta estúdios de design. 
Seu projeto feel Ing. na Alemanha tem dez 
nomeações e três prêmios Lápiz de Acero. 
Selecionado pela I Bienal Ibero-Americana 
de Design de Madri e a de Shanghai, 
entre outras. Desenvolveu o sinalizador 
Alien, coleções para Salvarte, o prêmio 
Lápiz de Acero, mobiliário da Dupont, o 
estilo Domestic Monsters, entre outros. 
Promove o movimento Minimal meaning. 
Atualmente reside no Canadá onde dirige 
as sedes de sua companhia CD&I Associa-
tes em Barcelona, Bogotá e Montreal.

Danilo Calvache /  
Design Studio 
www.danilocalvache.com
DANILO CALVACHE CABRERA
Master in Design (MFA), Domus Academy, 
Milão, 2004. Especialista em Pedagogia 

da Criatividade, Facultad de Artes, Univer-
sidad de Nariño, Pasto, 2002. Designer In-
dustrial, Facultad de Arquitetura e Diseño 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
1998. Atualmente exerce a docência em 
tempo integral no Programa de Design 
Industrial, Universidad de Nariño, Pasto. 
Foi professor convidado da Licenciatura 
em Design Industrial do Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey 
ITESM, Campus Toluca, México, 2008.

DDB Colombia 
www.ddbcol.com.co
DANIEL FELIPE CALLE 
Nossa essência é gente, gente que repre-
senta uma coleção mundial de talentos 
e culturas unidas pela criatividade e 
o poder das ideias. Ao longo dos anos 
fomos criando uma equipe de mais de 
14 mil colaboradores em cerca de 100 
países, e, mesmo assim, seguimos com 
uma personalidade coletiva: somos 
apaixonados por nosso ofício, obcecados 
pela excelência e sobretudo buscamos 
nos divertir com cada projeto. Nossas 
raízes em criatividade e humanidade nos 
ajudaram a desenvolver uma cultura que 
influencia e inspira. Estamos felizes por 
fazer parte de nossos clientes. Estamos 
totalmente convencidos de que o talento 
é o recurso mais importante da nossa 
organização, por isso amamos estimular 
nossa gente, buscamos o talento em seu 
estado mais puro e, para tanto, temos 
desenvolvido programas educativos como 
o DDBU (DDB University) 

Diorama Postproducción
www.dioramapost.com
JUAN ALBERtO DÍAZ ARCINIEGAS 
JUAN MANUEL PARDO BARRERA  
BERNARDO GARCéS GONZÁLEZ 
Estúdio de pós-produção especializado 
em efeitos visuais, edição, composição e 
animação. Ao longo de cinco anos de expe-

riência trabalhou com importantes produto-
ras e agências nacionais e internacionais.
Conta com uma avançada infraestrutura 
tanto tecnológica como profissional que per-
mite prestar um excelente serviço conser-
vando uma relação estreita com o cliente.
Diorama conta com artistas de reconhe-
cida trajetória e com uma plataforma 
tecnológica de última geração que se 
complementam nos processos criativos.
Em sua trajetória desenvolveram peças 
publicitárias, anúncios para televisão, 
vídeos musicais, ilustrações, animações 
e mapping, sendo este último um de seus 
mais reconhecidos projetos.

La Silueta Edición
www.lasilueta.com
JUAN PABLO FAJARDO  
ANDRéS FRESNEDA
Estúdio de design especializado em 
desenvolver aplicações gráficas para a 
área da cultura desde 2002. Realizou, 
entre outros, os seguintes trabalhos: 
design gráfico do Museo del Oro, Banco 
da República, catálogo das edições 40 
e 41 do Salão Nacional de Artistas para 
o Ministério de Cultura, design gráfico 
e edição do livro débora arango da 
Ediciones Gamma, design gráfico para a 
exposição História da Colômbia através 
da fotografia na biblioteca Luis ángel 
Arango da Fundación MAPFRE, design 
gráfico e edição do livro Bogotá mmX, 
200 anos después, Fundación Tridha.
Seu trabalho foi publicado em diseño 
Gráfico en latinoamérica e logo design 
2 da editorial Taschen. Participou na 
Bienal Ibero-Americana de Design em 
Madri e recentemente recebeu o prêmio 
Lápiz de Acero 2012.

Miguel Mesa, Camilo Restrepo 
e Paisajes Emergentes
Miguel Mesa (Medellín, 1975), arqui-
teto pela Facultad de Arquitetura da 
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UPB (1998) e é diretor de Mesa Editores 
desde 2006, empresa de serviços edi-
toriais especializada em arquitetura e 
cultura urbana.
Camilo Restrepo (Medellín, 1974), ar-
quiteto pela Universidad Pontificia Boli-
variana (1998). Master em Arquitetura, 
Urbanismo e Cultura Urbana pela UPC 
Metrópolis. Ganhou prêmios e distinções 
em diferentes concursos na Colômbia, 
Espanha e Alemanha. 
Paisajes Emergentes fica em Medellín, 
Colômbia. Fundado em 2007 por Edgar 
Mazo (Medellín, 1976), arquiteto pela 
Universidad Nacional de Colombia, Se-
bastián Mejía (Medellín, 1982), arquiteto 
pela Universidad Nacional de Colombia, 
e Luis Callejas (Medellín, 1981), arquiteto 
pela Universidad Nacional de Colombia.

taller Estándar 
JUAN DAVID DÍEZ
Designer gráfico profissional (Medellín, 
Colômbia 1998-2003), se especializou 
em mídias e tecnologias para a produ-
ção pictórica (Buenos Aires, Argentina, 
2007). Em 2004 começou com seu estúdio 
independente, Taller Estándar, dedicado 
principalmente a desenvolvimentos 
corporativos, meios impressos e siste-
mas gráficos, desenvolvendo diferentes 
projetos para instituições culturais como 
o Museo de Arte Moderno de Medellín 
(MAMM), Museo de Antioquia, Parque 
Explora e prefeitura de Medellín, entre 
outros. Forma parte do projeto editorial 
Mesa Editores desde 2006, com dez livros 
publicados.

COStA RICA

Dilup 
MARÍA JOSé NÚÑEZ DOMÍNGUEZ
Coordenadora dos laboratórios de 
protótipos e catedrática de Tecnologia 

de Materiais na Universidad Veritas, 
Costa Rica. Também foi catedrática das 
oficinas de design de moda, Universidad 
Criativa, 2011-2012.
Proprietária e designer da marca Dilup.
Elaborou protótipos para o programa de 
desenvolvimento artesanal para mulhe-
res Ngöbes da Costa Rica, patrocinado 
pelo INAMU, de 2009 a 2011, e foi 
assistente da designer americana Leslie 
Speer em um projeto/oficina de inovação 
e identidade para os artesãos da comu-
nidade Sarchi, 2009.
Elaborou a exposição sobre design 
industrial From Concept to Criation no 
Centro para las Artes, la Criatividad y 
el Diseño, hendersonville, Carolina do 
Norte, 2007, assim como a passarela de 
moda Espíritu Natural, em colaboração 
com a designer industrial Laura Scott, 
Universidad Veritas, 2006.
Participante e colaboradora na pri-
meira feira de design na Costa Rica, 
Diseño Neto, 2009, no FIA 2010 e em 
Diseño10, 2010.

José Alberto Hernández
Designer gráfico e fotógrafo. Licenciado 
na Universidad de Costa Rica (2005). 
Especializado no setor artístico e cultural, 
desenvolveu uma pesquisa temática 
em fotografia. Exposições individuais: 
Museo de Arte e Diseño Contemporáneo, 
TEOR/éTica, Galería Kiosco-Amón 7-11. 
Exposições coletivas: Museo de Arte 
Contemporáneo, Chile; Museo de Arte 
Contemporáneo de Los Angeles, Centro 
Cultural do Banco Interamericano de 
Desarrollo e Museo de Arte das Amé-
ricas, EUA; Museo de Bellas Artes de 
Taipei, Taiwan; Centro León e Museo de 
Arte Moderno, República Dominicana; 
Centro de Artes Visuales, México; Centro 
Cultural de España, Guatemala, Museo de 
Arte Contemporáneo, Panamá, e Central 
de Diseño de Matadero Madri, Espanha. 

Seus trabalhos foram publicados no latin 
american Graphic design (Taschen). 

Lacabeza estudio de diseño
www.lacabezacr.com
Estúdio de design fundado em 2001 por 
sua diretora de arte, Priscilla Aguirre, e seu 
sócio, o diretor de criação walter Calienno. 
A essência do estúdio está fortemente li-
gada ao pictórico: “Cremos no design que 
além de comunicar desperte os sentidos. 
Nossa linguagem gráfica surge do lúdico 
e sensorial. Nascemos como um estúdio 
dedicado a suprir o mercado artístico 
de nosso país, mas lentamente clientes 
corporativos uniram-se à aventura de 
usar uma linguagem menos formal para 
comunicar suas ideias”. 
O estúdio foi incluído em 2008 no livro da 
Taschen, latin american Graphic design. 
Foi selecionado para a BID 08 e BID 10 
(Prêmio BID 10) e obteve vários prêmios 
pelo design de discos de música.
O Lacabeza teve a honra de representar 
em 2010 a Costa Rica como expositor 
convidado no Festival Internacional de 
Diseño, FID 2010, junto a designers 
internacionais como Paula Scher e Luva 
Lukova, entre outros.

Paulina Ortiz – Luminarias 
PAULINA ORtIZ
Especialização em design têxtil no 
California College of the Arts em 1982. 
Com uma trajetória de mais de 25 anos, 
realizou mais de 70 exibições individuais 
e coletivas, nacionais e internacionais. 
Entre elas a III Bienal de La habana, a 
22a Bienal Internacional de São Paulo 
e a IV Bienal Internacional de Arte e 
Diseño Textil da wTA Organization na 
Costa Rica. Professora da Universidad 
Veritas, atualmente trabalha como con-
sultora para interiores criando e desen-
volvendo projetos hoteleiros e corporati-
vos. Como presidente fundadora da Red 

Textil Iberoamericana desde 2006, criou 
e melhorou as redes de intercâmbio 
entre os distintos atores têxteis para a 
promoção e desenvolvimento da cultura 
têxtil ibero-americana.

CUBA

Giselle Monzón Calero |  
Edel Rodríguez
Giselle Monzón Calero: designer gráfica, 
graduada do Instituto Superior de Diseño 
(ISDi) de havana. Membro da Unión de 
Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC) e 
do Comité Prográfica Cubana (adjunto a 
Icograda). Foi professora da Facultad de 
Comunicación da Universidad de La haba-
na e do ISDi. Atualmente trabalha como 
designer no Centro de Desarrollo de las 
Artes Visuales na realização de exposições 
e eventos vinculadas a este centro. Cola-
borou com o ICAIC na criação de cartazes 
cinematográficos. Possui dois prêmios 
Coral na categoria Cartaz de Cinema no 
Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano de La habana. Seu trabalho 
foi exibido em numerosas ocasiões tanto 
em Cuba como no resto do mundo.
Edel Rodríguez (Mola), colaborador: de-
signer e ilustrador graduado em Diseño 
de Comunicação Visual no ISDi, onde 
foi professor adjunto na cadeira de Ilus-
tração. Trabalhou como designer gráfico 
para a Editora Abril, onde teve a seu 
cargo o design de livros, revistas e peri-
ódicos. Colaborou com ilustrações para 
revistas como a Jiribilla, Gaceta de Cuba 
e a revista alemã de comics mogamobo. 
É notável seu trabalho como designer de 
spots televisivos e videoclipes.

Mayelín Guevara
Designer de joias e acessórios, pertence 
à Asociación Cubana de Artesanos Artis-
tas, ACAA, e ao Fondo Cubano de Bienes 



138 139

Culturales. Realizou três exposições pes-
soais e um sem número de mostras co-
letivas. Suas peças combinam materiais 
preciosos com outros naturais ou sintéti-
cos. Trabalha com as formas básicas para 
recriar um universo geométrico diverso, 
próximo do minimalismo. Mantém um 
discurso direto e sensível em que se 
destacam a originalidade e a audácia da 
forma. Recebeu vários prêmios, entre os 
quais se encontra o reconhecimento pela 
qualidade da obra na Feria Internacional 
de Artesanía (FIArt) de La havana. Em 
2011, ganhou a bolsa de criação Sargade-
los en El Castro (La Coruña), que marcou 
o início de uma nova linha de peças que 
vinculam prata e cerâmica.

Michelle Miyares
Trabalha no Departamento de Diseño do 
Centro Onelio Jorge Cardoso, desenhan-
do e realizando ilustrações para várias 
de suas publicações impressas e digitais. 
Diretora de arte da revista cultural la 
Gaceta de Cuba, desde janeiro de 2009. 
Professora do Instituto Superior de 
Diseño (ISDi) (2002-2008) e do Instituto 
Superior de Artes (ISA) (2007-2009). 
Colaborou no design de cartazes para 
o Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) e como Membro 
do Jurado de Nuevos Diseñadores, para 
a 7ª e a 9ª Muestra de Nuevos Realizado-
res, ICAIC (2008, 2010). Ministrou cursos 
nacionais e internacionais. Membro da 
Unión Nacional de Escritores e Artistas 
de Cuba (UNEAC), do Comité Prográfica 
Cubana e Icograda (Consejo Internacional 
de Asociaciones de Diseño Gráfico).

ONDI-PUBLICItUR
A Oficina Nacional de Diseño (ONDI) é 
a entidade diretora do design em Cuba. 
Com quase trinta anos de existência, 
tem como missão fundamental estimular 
e desenvolver a atividade do design no 

país. ONDi centra-se na formação de 
graduação e pós-graduação, de audi-
torias, assessorias e consultorias, do 
desenvolvimento de novos produtos, da 
gestão de informação e da produção no 
âmbito do design industrial, de moda e 
de comunicação visual. Publicitur S.A., 
uma agência publicitária constituída em 
2005 com o objetivo de brindar serviços 
integrais de comunicação ao Ministério 
do Turismo em Cuba, suas entidades 
e outros clientes. Entre seus serviços 
fundamentais se encontram a assessoria, 
concepção, desenvolvimento, design, 
pesquisa, execução de estratégias de 
marketing, campanhas de comunicação 
integral, meios e serviços integrais de 
comunicação, publicidade, promoção e 
relações públicas.

El SAlVADOR

elMonstruo 
www.claudia-olmedo.com
CLAUDIA BEAtRIZ OLMEDO 
MARtÍNEZ
Consultora em criatividade e inovação, 
com experiência nas áreas de publici-
dade para meios digitais, design gráfico 
e produção audiovisual. Atualmente se 
encontra trabalhando no design e imple-
mentação de estratégias de criatividade e 
inovação, e também no desenvolvimento 
do pensamento do design e da filosofia 
da inovação constante na cultura corpo-
rativa, através da geração de conceitos, 
ideias e produtos inovadores.
Graduada em Design Gráfico pela Uni-
versidad José Matías Delgado em 2005, 
foi bolsista de MAEC-AECID em 2008. 
Realizou masters em Design de Projetos 
Expositivos, Vídeo Digital e Criatividade e 
Inovação na Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, com experiência profissional 
entre 2009 e 2012 na mesma cidade 

como desenvolvedora de projetos de 
inovação e novos meios e voluntária na 
área de design gráfico, trabalhando no 
rebranding da Asociación Pallapupas
-Pallasos d’hospital. Reside atualmente 
em San Salvador, El Salvador.

Frida Larios
Frida Larios é embaixadora da INDIGO, 
Red Internacional de Diseño Indígena. 
Pós-graduada em Design da Comunica-
ção pela Central Saint Martins College 
of Art & Design, University of the Arts, 
Londres, onde também foi professora 
durante muitos anos.
Atualmente dirige o estúdio de design 
cultural Frida Larios em São Francisco, 
Califórnia, que oferece serviços em 
design de identidades, sinalização de 
espaços históricos, moda, acessórios e 
jogos com enfoque didático.
Seu projeto de redesign dos antigos 
hieróglifos maias Nuevo Lenguaje Maya 
foi premiado em Londres e Nova york, 
exposto internacionalmente da Argen-
tina à China, colecionado por presiden-
tes, ministros do parlamento britânico 
e publicado extensamente por editoras 
como a Taschen.
Em 2013 será anfitriã de uma série de 
exposições individuais em museus dos 
EUA e da América Central. É membro 
da International Society of Typographic 
Designers de Londres desde 1999.

Piedra, Papel o tijera
LAURA MENDOZA VELA
Licenciada em Design Gráfico pela Uni-
versidad Dr. José Matías Delgado. Mas-
ter em Communications Design pelo Pratt 
Institute de Nova york, como bolsista 
Fulbright. Obteve um MA em Book Arts no 
Camberwell College of Art, Londres, como 
bolsista FANTEL e uma pós-graduação em 
Design Gráfico da Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona e Universidad Don 

Bosco de El Salvador. 
Desenvolve projetos profissionais de de-
sign gráfico, design editorial e ilustração 
em seu próprio estúdio.
Trabalhou para UNICEF, MINED, periódico 
la Prensa Gráfica, Museo MARTE, Museo 
Tín Marín, Editorial Kalina e para diferen-
tes instituições e ONGs do país.
Docente universitária de licenciatura e 
pós-graduação.
Foi reconhecida com o primeiro lugar 
pelo design da moeda comemorativa em 
homenagem à conquista da paz em El 
Salvador, 1992, e com a sua nomeação 
como professional do ano de 2008 pela 
Universidad Matías Delgado. Foi premia-
da na BID10 na área gráfica pela linha de 
edições limitadas Tres de Corazón.

EqUADOR

Antonio Mena Diseño
ANtONIO MENA VÁSCONEZ
Designer gráfico com formação profis-
sional no Equador (Facultad de Artes) 
e Alemanha (Kunstschule Alsterdamm
-hamburg). Especializado em design 
editorial e de cartazes dentro de projetos 
acadêmicos, sociais e culturais.
Foi docente de design entre 1997 e 2005 na 
Universidad Católica de quito. Seus car-
tazes foram selecionados para as Bienais 
Internacionais do México, Colorado Interna-
tional Invitational Poster Exhibition nos EUA 
e Bienal Equatoriana de Design Gráfico.

Connie Hunter 
www.conniehunter.com
CONNIE HUNtER
Designer gráfica. Licenciada em Comu-
nicação Social pela Universidad UESS 
de Guayaquil, Equador. Master em 
Design através de Sistemas Interativos 
pela mECAD/ESDI e pela Universidad  
Autónoma de Barcelona. Em 1990 
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iniciou sua carreira profissional no el 
Universo, jornal de maior circulação no 
Equador. Foi diretora de arte da agência 
transnacional de publicidade McCann 
Erickson, onde seus clientes principais 
foram marcas como l’Oréal, Johnson&-
Johnson, Nestlé, Coca-Cola e Cerve-
cería Nacional, entre outras. Em 1994 
fundou e dirigiu o estúdio de design 
Aquelarre, no qual desenvolveu projetos 
de identidade corporativa, packaging e 
design de espaços comerciais. De 2001 
a 2008, dirigiu a carreira de Design 
Gráfico na Universidad Casa Grande. 
Em 2009 regressou ao el Universo como 
editora gráfica de todos os produtos 
editoriais. Foi convidada a realizar ofici-
nas e conferências na França, República 
Dominicana e El Salvador.

Esteban Salgado
Estudou na School of Visual Arts de 
Nova york e no Metropolitano de Di-
seño, Equador. Foi diretor de arte em 
diferentes empresas nos EUA e traba-
lhou para harry winston, Beverly hills 
hotel, Ralph Lauren, Dorchester Europe, 
Apple (EC), Fox River Paper y Neenah 
Paper, entre outros. Foi presidente da 
Asociación de Diseñadores Gráficos 
do Equador, 1999-2000. Organizou a 
Bienal de Design Gráfico no Equador. 
Seu trabalho pessoal foi exibido em 
quito, Nova york, Liubliana, Florença e 
Londres. Atualmente é diretor de cria-
ção da Velesi Branding e coordenador 
geral da Grafitat.com. Participou no 
Equador pela primeira vez da Bienal 
Latino-Americana de Tipografia: “Tipos 
Latinos 2008”. Representou o Equador 
na Bienal Ibero-Americana de Design 
2008 em Madri, Espanha.

Latinbrand 
SILVIO GIORGI | SANDRO GIORGI 
Fundada por Silvio Giorgi y Sandro 

Giorgi há mais de 15 anos, a empresa 
Latinbrand se especializa na criação, 
revitalização e construção de imagem de 
marca, com uma equipe de profissionais 
e um trabalho interdisciplinar centrado 
na concepção de estratégias de marca 
e comunicação, oferecendo um comple-
to leque de serviços que vão desde a 
pesquisa, a estratégia e a consultoria à 
criatividade e implementação da mar-
ca. Trabalharam com as instituições e 
empresas mais importantes do Equador. 
Realizaram o sistema de identidade 
visual para o Município de quito e seu 
aeroporto em 2002, conjuntamente com 
Belén Mena y Pablo Iturralde, o sistema 
de transporte de bicicletas de quito, 
Ciclo-q, e o maior canal de televisão do 
Equador, o Ecuavisa.

ESPANhA

20 minutos 
www.20minutos.es
Em 3 de fevereiro de 2000 nasceu o 
madrid y m@s, o primeiro jornal gratuito, 
editado pela Multiprensa y Más. No ve-
rão de 2001, a 20 min holding, uma filial 
do grupo multimídia norueguês  
Schibsted, comprou a maioria do capital 
da Multiprensa y Más. O jornal passou 
a se chamar 20 minutos, uma marca já 
usada pela Schibsted em outros países. A 
partir daí tem início a expansão do perió-
dico até chegar a um total de 15 edições 
impresas nas principais cidades espanho-
las, com uma tiragem conjunta que supe-
ra 1 milhão de exemplares diários.

ADN DESIGN 
CARLOS ALONSO PASCUAL  
BRIGIttE SAUVAGE  
CARLOS SAN JOSé
Estúdio fundado em 1990 por iniciativa 
de Carlos San José, Brigitte Sauvage e 

Carlos Alonso Pascual.
Inovação, estudo das necessidades e as-
pirações das pessoas, identificação das 
tendências de consumo e integração dos 
processos tecnológicos sintetizam sua 
filosofia de trabalho. Esta aproximação 
permite gerar visões estratégicas capa-
zes de dar sentido às experiências das 
pessoas e criar fortes laços emocionais 
com as marcas.
Conhecimento, criatividade, emoção, 
empatia, paixão são os ingredientes que 
compõem a base de uma grande ideia. 
Competência, atenção ao detalhe, tangi-
bilidade, eficiência, o meio para alcançar 
um grande produto.
ABB Niessen, AEG, Black & Decker, Bos-
ch, Kenwood, Moulinex, Russell hobbs, 
Siemens, Singer, Solac, Tefal, Ufesa, 
Uralita são algumas das numerosas mar-
cas comercializadas pelos mais de 350 
produtos desenvolvidos pela equipe.

Área Gráfica
ROBERtO tURéGANO
Começa sua atividade profissional no 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM) e colaborando em editoras como 
Ayuso, Fuentetaja, Taurus e Blume. 
Posteriormente, trabalha para organis-
mos públicos renovando sua imagem 
institucional: Ministério de Cultura, BOE, 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), Centro de Estudios Políticos e 
Constitucionales (CEPyC), Ministério de 
Administraciones Públicas, Residência 
de Estudiante Círculo de Bellas Artes, 
entre outros. Já em 1990, colabora na 
edição de registros institucionais e livros 
de prestígio com importantes empresas e 
entidades: Cesce, Endesa, Cortefiel, Fun-
dación Caja Madri, Fundação BBVA, Caja 
San Fernando, Canal de Isabel II e ACS, 
atividade que continua na atualidade 
com catálogos e livros de arte, fotografia, 
poesia e livros técnicos.

Benedito Design 
RAMÓN BENEDItO
Estudou na Escuela Superior de Diseño 
Elisava (Barcelona) e fundou o Benedito 
Design em 1973, dedicado ao design de 
produtos. Entre seus clientes se destacam: 
Roca, Fermax, Fujitsu, Indo, Guinot, Xerox, 
Uralita, La Caixa, Renfe, Topcon, Repsol e 
Escofet. Em 1983, junto com Lluis Morillas 
e Josep Puig, fundou a equipe de design 
experimental Transatlantic. Conciliou a 
profissão com a docência. Participa em 
seminários e conferências nacionais e 
internacionais e colabora com várias 
instituições vinculadas ao design. Foi 
presidente de ADI-FAD, consultor do KIDP 
(Korean Institute of Industrial Design) e 
Patrono da Fundación BCD. Recentemente 
foi nomeado Diretor da Fundació Privada 
Elisava Escola Universitaria. Ganhou 
diversos prêmios e sua obra foi exposta 
nas principais capitais do mundo. Prêmio 
Nacional de Diseño 1992, Espanha.

CuldeSac™
CuldeSac™ é um estúdio de criação fun-
dado em 2002 como lugar de encontro 
onde dialogar e trocar conhecimentos. 
Alberto Martínez e Pepe García (Espacio 
Creativo), Juan Poveda e Xavi Sem-
pere (Comunicación) e Garen Moreno 
e Sophie von Schönburg (Experience) 
coordenaram os projetos interdiscipli-
nares de arquitetura, interiores, design 
de produto e gráfico, comunicação e 
branding, eventos e PR. Entre seus 
clientes: Tiffany&Co, Lladró, Bernhardt 
Design, h&M, Swarovski e Aston Mar-
tin. Seus projetos tem reconhecimento 
internacional e diversos prêmios como: 
Interior Design Awards, Red Dot Design 
e o prêmio Architectural Digest aos 
designers do ano. CuldeSac™ é hoje 
um dos estúdios mais polifacetados do 
panorama da criação na Espanha.
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DiLab
MIRyAM ANLLO
Formada na Escuela de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Madri em 1985, 
ano em que começou sua trajetória 
como designer e empresária. Sua 
experiência profissional, centrada na 
criação de marca, desenvolvimento 
de identidade visual para empresas e 
edição, lhe conferiu uma visão muito 
pessoal do design e da cultura que se 
reflete nos projetos que tem desen-
volvido. Várias vezes premiada por 
seu trabalho, participou em diversas 
exposições e em júris profissionais. 
Atualmente é diretora do recém-criado 
laboratório de design DiLab, Urueña 
(Valladolid), centro de design interna-
cional de caráter experimental onde 
são pesquisadas novas formas de cria-
ção, pelo qual recebeu o Prêmio Igual-
dad de Oportunidades en la Empresa, 8ª 
edição, da Diputación de Valladolid.

Emiliana Design
www.emilianadesign.com 
ANA MIR | EMILI PADRÓS
Ambos mestres em Design Industrial pelo 
Central Saint Martin’s de Londres. Em 
1996 iniciam sua atividade em Barcelona 
realizando projetos culturais, como a 
cenografia da Pedrera de Nit, para a 
Fundació Caixa Catalunya (2000/01/02), 
a cenografia dos Prêmios Laus no CCCB 
(2002), e Dalí Miró, no Toyota Municipal 
Museum of Art do Japão (2005). Desig-
ners da exposição Érase una vez Cher-
nobil para o CCCB (2006) e realizaram 
as exposições spain again em Tóquio 
(2005), spain Color (2006) e spain Play-
time (2007), dentro da Tokyo Designer’s 
week. Entre seus clientes figuram Toyota 
Motors Corp, Samsung, women’Secret, 
Dune Ny e Nani Marquina. Seus traba-
lhos formam parte da coleção do FNAC 
Fond National d’Art Contemporain e do 

Museu de les Arts Decoratives de Bar-
celona. Receberam diversos prêmios por 
seus designs e exposições.

Isidro Ferrer 
www.isidroferrer.com
ISIDRO FERRER
Diplomado em arte dramática e cenogra-
fia. Concilia sua atividade de designer 
gráfico com outros campos da imagem 
como ilustração, comics, animação e edi-
ção para TV. Publicou mais de 30 livros. 
Realizou mais de 20 exposições individu-
ais na Europa e América Latina e partici-
pou em numerosas exposições coletivas 
em diversos lugares do mundo. Recebeu 
vários prêmios por seu trabalho, como: 
prêmio Lazarillo de Ilustración, 3º prêmio 
no 12º Festival Internacional de Cartazes 
de Chaumont (França), prêmio Promax Oro 
de animação para TV (Canadá), três prê-
mios AEPD, prêmio LAUS, prêmio “Daniel 
Gil” de edição, prêmio “Junceda”, prêmio 
Experimenta, Visión de oro de criatividade 
exterior e Poster European Design Award 
(Estocolmo), prêmio Nacional de Diseño 
(2002), prêmio Nacional de Ilustración 
(2006) e, desde 2000, é membro da  
Alianza Gráfica Internacional (AGI).

Josep Bagà Associats
www.josepbaga.com
JOSEP BAGÀ
Nasceu em Barcelona, 1962. A capacida-
de de Josep Bagà para adotar distintos 
registros o levou nos últimos anos a 
colaborar simultaneamente na direção 
de arte do Gran Teatro del Liceo e na do 
Moog Barcelona, ativo espaço de música 
eletrônica de projeção internacional. 
Este profissional entende o design como 
uma estratégia de comunicação global, 
tanto para a criação e projeção da 
identidade de uma empresa como para 
a promoção de um produto ou de uma 
atividade concreta. Colabora com em-

presas públicas e privadas em projetos 
de identidade corporativa, design edito-
rial, gráfica para exposições, comércio, 
cultura e ócio. Professor de projetos de 
design em Eina, Escuela de Diseño e 
Arte. Sua obra foi premiada em múlti-
plas ocasiões, exposta e reproduzida em 
diversas publicações internacionais.

Lavernia&Cienfuegos
www.lavernia-cienfuegos.com
JOSé IGNACIO LAVERNIA  
ALBERtO ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS
Estúdio de design com sede em Valência, 
sua atividade se concentra em projetos 
tanto de design de produto como de 
design gráfico. Atualmente grande parte 
de seu trabalho se centra no packaging.
Foi fundado em 1995 por Nacho Lavernia 
e Alberto Cienfuegos. Seus trabalhos 
receberam prêmios tanto nacionais 
(LAUS, DELTA, Liderpack e AEPD) como 
internacionais (Certificate of Typographic 
Excellence de Nova york, Design Plus 
ISh do German Design Council e Dieline 
Awards de Chicago).
Participaram em exposições e conferên-
cias de design nacionais e internacionais 
e foram professores de design na Univer-
sidad CEU San Pablo, na Escuela Superior 
de Diseño de Valência e, atualmente, na 
Universidad Politécnica de Valência.
Seus principais clientes são: Natura 
Cosméticos (Brasil), Coalesse (mobiliário, 
EUA), Delhaize (cadeia de supermercados, 
Bélgica), Unilever (UK), Kao (Japón), Coty 
Astor (cosméticos), Mercadona (super-
mercados), Laboratorios RNB (cosméticos) 
e Sanico (saneamento e acessórios).

Martín Azúa 
www.martinazua.com
MARtÍN AZÚA
Nascido no País Basco, atualmente vive 
em Barcelona, onde combina seu trabalho 
como designer com a docência na Escue-

la Superior de Diseño Elisava. Licenciado 
em Belas Artes na especialidade de 
Design pela Universidad de Barcelona, 
pós-graduado em Arquitetura e Diseño 
de Montajes Efímeros pela Universidad 
Politécnica de Barcelona e mestre em 
Comunicação Social pela Universidad 
Pompeu Fabra.
Atualmente colabora como designer para 
diferentes empresas, atividade que exerce 
junto com um trabalho de experimentação 
e investigação mostrado em exposições 
individuais e coletivas em Barcelona, 
Milão, Londres, Berlim, Paris, Viena, Nova 
york, Tóquio e Pequim, entre outras.
Seu trabalho foi reconhecido com diver-
sos prêmios: Ciudad de Barcelona 2000, 
Delta de Plata 2007, FAD de Arquite-
tura/Efímeros 2008, Design Plus 2009, 
Interiorismo Plus 2009, Prêmio AD para 
melhor designer do ano de 2010, Delta 
de Plata 2011.

Mormedi
www.mormedi.com
Depois de ter estudado design no Art 
Center College of Design da Suíça e 
trabalhado para a Philips na holanda 
como consultor no departamento de 
pequenos eletrodomésticos, Jaime Mo-
reno (Madri, 1971) funda o Mormedi em 
Madri, em 1998, como uma consultoria 
de inovação e design industrial de âmbito 
internacional. Posteriormente, ampliou 
sua formação em design com vários 
cursos e seminários nos Estados Unidos 
nas universidades de harvard e St. Louis, 
assim como na Espanha no IESE Business 
School e no Instituto de Empresa (IE).

Sond3 diseño&desarrollo 
SEGUNDO FERNÁNDEZ  
NAtALIA CRECENtE
A empresa nasceu ao som da poten-
cialidade de três pessoas (Natalia 
Crecente, Segundo Fernández e Diego 
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Vilariño) formadas em campos distintos 
do design, arte e tecnologia, três pilares 
diferentes sobre os que se elevou um 
critério comum de entender o esforço, 
baseado principalmente em resultados. 
No Sond3 ninguém hesita em empregar 
todos os elementos possíveis para tirar 
o máximo partido dos três campos de 
ação em que se baseiam seu trabalho: 
design gráfico, web e multimídia. Sua 
trajetória profissional foi avalizada por 
diferentes prêmios que supõem um 
reconhecimento por parte do setor, mes-
mo que o maior reconhecimento para 
eles seja a satisfação de um cliente que 
vê cumpridas suas expectativas.

Un mundo feliz 
www.unmundofeliz.org 
SONIA DÍAZ | GABRIEL MARtÍNEZ
Coletivo formado por Sonia Díaz, Gabriel 
Martínez, Galfano Carboni, Fernando 
Palmeiro, Javier García e Ignacio  
Buenhombre. Um mundo feliz é um 
projeto interessado na criação, produção 
e distribuição de imagens comprometi-
das dentro do âmbito social e político. 
Sua finalidade é levá-las ao espaço 
público, da rua às redes, e criar um lugar 
coletivo onde os designers gerem de-
bates em torno a ideias e questões não 
comerciais. Colaboraram em diversos 
projetos nacionais e internacionais como 
Propaganda III, The hurricane Poster 
Project, Fleurons of hope, The Design of 
Dissent: Socially and Politically Driven 
Graphics, why save the world?, The 
Language of Terror, Basta ya! etc. Seus 
trabalhos foram publicados em reprodu-
ce and revolt, diseño de Protesta, the 
anatomy of design, our City, our Walls, 
Peace signs: the anti-War movement 
illustrated, e em revistas como idn, eta-
pinternational, novum, Pasajde diseño, 
experimenta e Zona B.

Unidad Editorial 
RODRIGO SÁNCHEZ
Designer gráfico. Licenciado em Jorna-
lismo pela Universidad Complutense de 
Madri. Começou sua carreira em aBC, 
passou a Cinco días, Cambio 16, mer-
cado, el sol e, por fim, em 1992, chegou 
ao el mundo, onde atualmente é diretor 
de arte da área de revistas. Reconhecido 
internacionalmente pela Society of News 
Design (SND), Society of Publication 
Designers (SPD), Type Director Club of Ny 
(TDC), AD&D of London e o Golden Bee 
de Moscou, entre outros, premiaram sua 
obra. Duas vezes ganhador do prêmio Best 
of Show, outorgado pela SND, seu design 
de Metrópoli figura na influential moment 
in news design. Seus trabalhos foram pu-
blicados em livros de universidades ame-
ricanas e seus métodos são estudados em 
muitas faculdades de jornalismo.

gUAtEMAlA

A/V 
ALEJANDRO AZURDIA  
LUIS VILLACINDA 
Alejandro Azurdia tem mais de dez anos 
de docência em universidade. Pintor, 
ilustrador e designer editorial para 
várias publicações. Realizou exposições 
coletivas e algumas individuais.Tem 
vários reconhecimentos como melhor 
catedrático. 
Luís Villacinda é designer gráfico autodi-
data, tanto por vocação como por neces-
sidade. Apaixonado por livros, cinema, 
arte e revistas usadas. Comprometido 
com a busca da reinvenção, convencido 
de que a imaginação se nutre da ne-
cessidade. Seu trabalho foi publicado 
em How mag, society for news design 
e latin american Graphic design. Foi 
selecionado para a a I Bienal Ibero-Ame-
ricana de Design (BID8). A/V tem um am-

plo percurso em conferências de design 
gráfico em âmbito universitário.

Dos al cuadrado 
luisvillacinda.blogspot.com
LUIS VILLACINDA
Designer gráfico autodidata. Comprome-
tido com a busca e a reinvenção, está 
firmemente convencido de que o ima-
ginário pode tudo. Possui doze anos de 
experiência em design editorial. Durante 
o período de 2002 a 2006, formou parte 
do corpo de catedráticos da Universidad 
Rafael Landivar, ministrando design 
editorial, ergonomia aplicada ao design, 
identidade visual, publicação em meios 
alternativos e oficinas de tipografia.
Proferiu conferências e participou em 
vários congressos de design: Annual 
workshop, Society of News Design, 
encontros de design no México, Cuba, 
Panamá e Costa Rica. Seu trabalho foi 
publicado no How magazine (Interna-
tional Design Competition) e no anuário 
da Society for News Design – SND (the 
Best of newspaper design) em repeti-
das ocasiões.

MAD
OttO RENé MANSILLA GULARtE
Designer gráfico, 25 anos, titulado pela 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC). 
Define assim sua visão do design: “O 
que mais gosto do design gráfico é poder 
criar conceitos criativos, visualizar ideias 
e textos que possam transmitir uma 
mensagem positiva à sociedade. Espero 
que meu trabalho transcenda e que possa 
ser uma ferramenta útil para o desen-
volvimento do meu país. Creio que como 
designer gráfico tenho em minhas mãos a 
capacidade de criar peças que não ape-
nas explicitem algo, mas que, como um 
lenço em branco pronto para transmitir 
uma mensagem, possam decorar a paisa-

gem urbana de nossa cidade”.
Trabalha como designer freelance e as-
sessor de imagem há três anos, criando 
identidade corporativa, campanhas publi-
citárias, desenvolvimento de marca etc. 
Realizou trabalhos no young&Rubicam, 
no Saatchi&Saatchi e no García e Robles. 
Atualmente está formando seu próprio 
estúdio de design e comunicação.

hAItI

AtELIER 
www.manmanpemba.com/tuesday-
1-3-5-april-17th-xavier-delatour-graphic-
designer/
XAVIER DELAtOUR
Estudou na Miami AD School, especiali-
zando-se em Direção de Arte durante dois 
semestres, para logo mudar sua orienta-
ção para o design gráfico. 
Iniciou sua experiência profissional em 
uma companhia de design estabelecida 
em Nova york chamada Intricate  
Concepts, onde trabalhou na ilustração 
gráfica de linhas de moda. Aí começou 
sua paixão pelo design de logotipos. 
Em 2004 se mudou para o haiti para pros-
seguir sua carreira. Trabalha então como 
designer no Banco Central ocupando-se 
dos informes anuais de guias financeiras. 
Anos mais tarde deixa o banco e começa 
a trabalhar para Blue Mango Studios, a 
companhia de publicidade mais importan-
te de haiti. Depois de dois anos de tra-
balho no Blue Mango, fundou sua própria 
empresa de design e comunicação,  
Atelier®. hoje conta entre seus clientes 
com as duas maiores companhias de 
publicidade do país, e também com insti-
tuições governamentais. 
Em suas próprias palavras: “O design 
não é apenas o que faço, mas também 
o que sou”.
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hONDURAS

Erick Eduardo Zelaya Mendoza 
erick-zelaya.blogspot.com
ERICK EDUARDO ZELAyA MENDOZA
Artista urbano e designer gráfico gra-
duado na ENBA no 2005. Licenciado em 
Design Gráfico, realizou a exposição 
individual Paca e lulo: los nuevos  
Héroes (Centro Cultural de España em 
Tegucigalpa, 2011), assim como oito 
coletivas, entre as quais cabe destacar: 
Centros de Papel (Paraguai, 2012); nóma-
da ii (MIN, Museo paraa a Identidade Na-
cional, 2012); nómada i (MUA, Mujeres 
nas Artes “Leticia de Oyuela”, 2011); XXII 
Bienal de Pintura (Instituto hondureño 
de Cultura Iberoamericana, IhCI, 2010); 
Carteles por los derechos culturais (MUA, 
2010); XIX Salón Nacional de Arte (Centro 
Cultural Sampedrano, 2009).

La Fábrica Estudio
lafabricaestudiohonduras.blogspot.com
JOHANNA MONtERO-MAtA | 
MOROSHENRy REyES | JUAN 
CARLOS FONSECA | JOSé MONtERO
Estúdio formado por uma equipe de 
profissionais com ampla experiência em 
publicidade, design gráfico e comunica-
ções integradas. 
Os profissionais da Fábrica trabalharam 
nas agências de publicidade de maior 
prestígio nacional e internacional, como 
McCann Erickson, Grey, JwT, LOwE, 
BBDO, TBwA, Saatchi & Saatchi e Ogilvy, 
desenvolvendo campanhas publicitárias 
de êxito para marcas como UNESCO, 
Presidência da República, Pepsi,  
Coca-Cola, Banco Promerica, Banco 
hSBC, Banco Atlántida, Citibank, Tigo, 
Digicel, Claro, hewlett Packard, Unilever, 
Glaxo Smith Kline, Toyota, walmart, entre 
muitas outras marcas.
Também realizaram incursões no campo 
da arte com a obra da artista Johanna 

Montero Matamoros na 7a Bienal de Arte 
de Cuenca, Equador, na 25a Bienal Inter-
nacional de São Paulo, Brasil, e em várias 
mostras em honduras, Costa Rica e Cuba.

tenampua Design
JUAN RICARDO CRUZ MOREIRA
Designer industrial com atividade profis-
sional em honduras e Brasil.
Em honduras, atua principalmente no 
design artesanal com grupos étnicos na-
tivos, valorizando e atualizando os produ-
tos tradicionais. Também se desenvolve 
como gestor de projetos de desenvolvi-
mento e em design de interiores, gráfico 
e mobiliário, designer de indumentária, 
maquilagem e docência.
No Brasil apoiou grupos de confecção na 
zona sul da cidade de São Paulo com a 
Incubadora de Cooperativas da Universi-
dade de São Paulo.
Foi premiado pelo Melhor Projeto de Gra-
duação do Departamento de Design Indus-
trial, UFPE, outorgado pela APDI de Per-
nambuco ao projeto a todo vapor: utensílio 
para cocção ao vapor e ao melhor índice 
acadêmico de sua promoção. Seu projeto 
Café Sempre quente – Garrafa Térmica foi 
eleito como Modelo Acadêmico.
Foi selecionado para diversas exposições 
de artes plásticas, entre as que se des-
tacam a seleção de novos talentos da 
Prefeitura de Recife e a Antologia das 
Artes Plásticas em honduras.

MéXICO

Abracadabra 
www.abracadabra.com.mx
BENItO CABAÑAS | ADRIANA 
VALDEZ | VÍCtOR HUGO CABAÑAS 
| CARLOS PABLO QUINtERO | 
MARyMAR tOLEDANO | ARANZASÚ 
GARCÍA | CARLOS EDUARDO 
BENÍtEZ | FIDEL PéREZ | ANtON IO 

RUÍZ | JUDItH CAStRO
Agência de design e comunicação gráfica 
de Puebla, México, que desenvolve proje-
tos culturais de plataformas conceituais, 
códigos interpretativos e possibilidades 
criativas do design, da arte contemporânea 
e da interdisciplinaridade participativa.
Formada por um grupo de designers 
gráficos, historiadores, comunicadores e 
museógrafos que apresentam, realizam e 
experimentam propostas de interpretação 
estética, artística e cultural por meio da 
pesquisa e do design de cartazes, expo-
sições, produtos editoriais, instalações e 
intervenções em museus, entre outros.
As propostas realizadas pela agência 
e pelo grupo foram apresentadas no 
México e no exterior, como no Festival 
México Mágico em Marselha, França, nas 
edições de 2007, 2008 e 2009, na recente 
Bienal Ibero-Americana de Design em 
Madri, Espanha, e em participações em 
cursos, seminários e oficinas em Marse-
lha, Mar del Plata, Bucareste, Santiago 
do Chile, San José da Costa Rica, Cluj 
Napoca e Valência.

Alejandro Magallanes
Estudou na Escola Nacional de Artes 
Plásticas e escolheu trabalhar para as 
áreas culturais e sociais. Seu trabalho 
como designer foi publicado em livros 
especializados em design gráfico, como 
Graphic agitation ii (Phaidon), a Con-
cise History of Graphic design (Tham& 
hudson), all man are Brothers (hesign), 
Graphic design since 1950 (Tham& hu-
dson), 401 design meditations: Wisdom, 
insights, and intriguing thoughts from 
150 leading designers e em numerosas 
revistas internacionais. Professor convi-
dado em diferentes universidades do Ca-
nadá e França, assíduo conferencista no 
Japão, França, Espanha, Canadá, Cuba, 
Irã, Bélgica e México. Recebeu prêmios 
internacionais como a Medalla Jozef 

Mozrack na XV Bienal Internacional do 
Cartaz em Varsóvia, o Prêmio Golden Bee 
(em design editorial), na Bienal de Design 
Gráfico na Rússia, a Medalha de Bronze 
na Bienal 4th Block de cartazes pela 
ecologia na Ucrânia, a Medalla Icograda 
na Bienal Internacional de Cartaz no Mé-
xico, o primeiro lugar na Primera Bienal 
Latinoamericana de Cartaz na Bolívia, o 
primeiro lugar na Trienal de Cartaz Políti-
co em Mons, Bélgica (2004), a Medalha 
de prata na Bienal Internacional do Cartaz 
em Varsóvia (2004), o Prêmio CANIEM 
por seu livro tigres de la otra noche (FCE, 
México) e, recentemente, uma menção 
especial na Feira do Livro de Bolonha, 
pelo livro que escreveu e ilustrou, intitu-
lado Ven hada (SM, México). Desde 2004 
é membro da Alianza Gráfica
Internacional (AGI).

Antonio Pérez Ñiko 
www.soytimido.blogspot.com
ANtONIO PéREZ GONZÁLEZ (ÑIKO)
Estudou história da arte na Universidad 
de La habana e foi professor de design 
gráfico da Escuela Gestalt de Diseño de 
Veracruz. Recebeu a medalha de excelên-
cia na Bienal Internacional de Cartazes do 
México (2006), e a distinção pela Cul-
tura Nacional en la habana (1983). Seu 
cartaz día de la tierra está na coleção 
permanente do Museo de Arte Moderno, 
Denver (Colorado, EUA). Publicações 
como el Cartel de Cine Cubano 1961-2004 
da Editorial Gran Caid; Livros aGr da 
Coleção Platino (Espanha, 2004) e World 
Graphic design, de Geoffey Caban (Lon-
dres, 2004) incluem suas obras. Participou 
em exposições como o latin american 
Posters: Public aesthetics and mass 
Politics, no Nacional hispanic Cultural 
Center de Albuquerque (EUA, 2006/2007), 
e na mostra Buenavista mezzo secolo di 
Grafica Cubana no Palazzo delle Stelline 
(Milão, Itália, 2006).
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Cadena + Asoc. Branding
IGNACIO CADENA | HéCtOR ESRAWE 
| ROCÍO SERNA | JAIME NAVARRO
Estúdio com mais de dezoito anos de 
experiência e clientes no México, Esta-
dos Unidos, América do Sul e Europa. 
Definem-se como “muito mais que uma 
firma de design altamente qualificada, 
criativa e profissional; somos um es-
túdio conceitual, estratégico e visual 
baseado em metodologias, sistemas e 
conhecimentos sólidos, um escritório 
multidisciplinar de investigação e análi-
ses, voltado à tarefa de gerar soluções 
integrais de design, imagem, conceitua-
lização, comunicação e posicionamento 
estratégico de marca”.
Desenvolvem conceitos, linguagens visu-
ais, projetos, estratégias de mercado, 
criando métodos de comunicação que se 
traduzem em propostas tangíveis para 
seus clientes, perseguindo como objeti-
vo final gerar valor agregado às marcas 
através de experiências que levam a 
estratégias de “branding emocional”.
Sua filosofia é “Moldamos ideias... Gera-
mos conceitos integrais”.

Ideograma Consultores
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ 
ESPINOSA
Estúdio fundado no México em 1999 por 
Juan Carlos Fernández e Josep Palau. Ao 
longo de seus treze anos tem influenciado 
e dirigido o design no México, sobretudo 
na área de identidade corporativa. 
Localizados em Cuernavaca, Morelos e 
em Montreal, Canadá (desde 2009), o 
Ideograma é formado por uma equipe 
talentosa e trilíngue com especialização 
multidisciplinar e estratégica em torno da 
identidade corporativa.
Com sua ampla experiência, o estúdio 
desenvolve programas completos de 
identidade corporativa para clientes no 
México, Canadá, Estados Unidos, Espa-

nha, Argentina, Colômbia e República 
Dominicana. 
A metodologia de consultoria é um autên-
tico processo de conhecimento interior, 
de novas perspectivas de negócio e de 
uma maior empatia com os valores dos 
consumidores.

La Jabonera Reactiva 
www.lajabonera.com
JORGE MORENO AROZQUEtA
Estúdio de design industrial com mais 
de dez anos de experiência gerando 
soluções criativas e inovadoras de 
novos produtos para a indústria sempre 
com a premissa de design sob controle 
e uma metodologia própria, que cumpre 
e supera os requerimentos de produ-
ção, comercialização e necessidade do 
usuário. Sua experiência abarca desde 
produtos promocionais, equipamento 
médico, equipamento de intercomunica-
ção e design de veículos especializados. 
Trabalhou para empresas como Philips, 
Condumex, Minibar Systems, Coca-Cola 
Company, Kellogg e S.C. Johnson e cen-
tros de investigação nacionais. Dizem 
que “somos peritos em não ser peritos, 
pois podemos ver novas oportunidades 
no que estava dado por encerrado e em 
conjunto com nossos clientes realiza-
mos produtos inovadores de alto valor 
agregado”.

NICARágUA

Jorge Pavón 
www.jorgepavon.com
JORGE PAVÓN ROJAS
Nascido em Manágua, artista digital, 
fotógrafo amador e escritor.
Seguiu o curso de Ciências da Computa-
ção (UCC-Managua), mas trabalha como 
analista diagramador e também na área 
de design gráfico.

Como escritor foi publicado em revistas 
literárias como literatosis (atualmente 
www.marcaacme.com) e tribal literario.
Em 2002 aparece publicado no livro Plu-
mas en vuelo, para o qual foram selecio-
nados todos os poemas enviados.
Publicou em suplementos literários do jornal 
la Prensa (La Prensa Literaria) e do el nue-
vo diario (El Nuevo Amanecer Cultural).
Como artista digital sua obra foi reprodu-
zida em revistas culturais como Patade-
perro e HeCHo magazine.
Fez parte do staff criativo da comunidade 
online de artistas Deviantart 
(www.deviantart.com).
Atualmente é o responsável de design 
gráfico e do e-Lab (Laboratorio de Nuevas 
Tecnologías) no Centro Cultural da Espa-
nha em Nicarágua.

MGA-LAB
RICARDO GONZÁLEZ MEJÍA
Arquiteto pela Universidad Central de 
Venezuela, com doze anos de experiência 
profissional, nove deles em Nova york. 
Especializou-se em planejamento, design, 
direção de projetos de arquitetura e 
museografia e comunicação audiovisual. 
Trabalhou na Ralph Appelbaum Associa-
tes para clientes de washington D.C., 
Dallas, honolulu, São Francisco e Nova 
york nos EUA, winnipeg, no Canadá, 
Nanjing, na China, e Suwon, na Coreia 
do Sul, entre outras. Como diretor de AE+ 
arquitetura dirigiu o projeto do Pavilhão 
da Venezuela na Expo Lisboa ’98, um dos 
dez pavilhões mais visitados. É membro 
da Foundation for the Arts do estado 
de Nova york. Recebeu a distinção na 
categoria “Ambientes” da revista de 
design i.d. Expôs seu trabalho nas mais 
prestigiosas instituições venezuelanas. 
Atualmente vive e trabalha em Manágua, 
onde dirige o estúdio de arquitetura e 
design Managua-Lab.

Shantall Lacayo
shantalllacayo.blogspot.com
SHANtALL LACAyO
Originária de Manágua, Nicarágua, 
atualmente reside em Buenos Aires, 
Argentina. Especializou-se em design e 
confecção de roupas femininas (haute 
couture, prêt-à-porter, coctel, casual 
wear) e de uniformes destinados para a 
publicidade, BTL e merchandising, tendo 
trabalhado para clientes como Flor de 
Caña, Belmont e heineken. Recentemente 
completou seu segundo curso em Design 
de Indumentária e Têxtil na Escola Argen-
tina de Moda de Buenos Aires, depois de 
receber sua licenciatura em Mercado e 
Publicidade da Universidad Americana de 
Manágua. Alcançou o terceiro lugar na 
primeira temporada do Project Runway 
Latinoamérica (Argentina) e participou nos 
desfiles BAAM Argentina Fashion week 
(Argentina) e Nicaragua Mía (Argentina). 
Seguindo a boa experiência em Project 
Runway Latinoamérica, a designer e sua 
mãe criaram Diseños Shantall Lacayo S.A.

PANAMá

Mairena Briones
Designer gráfica. Estudou Design Publici-
tário na Universidad Veritas da Costa Rica 
e seguiu sua especialização na Espanha, 
onde escreveu design como inovação. 
Atualmente, é diretora de arte do estúdio 
Ají Pintao, onde realiza projetos de co-
municação visual. Conta, também, com 
experiência na área de produção, quando 
se encarregou da direção de arte e da pro-
dução da revista de moda Blank, durante 
dois anos. Participou de várias exposições 
gráficas e em 2007 foi escolhida para for-
mar parte do livro design latinoamericano 
da Taschen. No mundo da música, é uma 
das produtoras e DJ do vOrtice, a primeira 
festa de indie-rock no Panamá.
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shk.studio
yANNEtH NÚÑEZ ALBORNOZ
Designer gráfica, ilustradora, carica-
turista, pintora, designer de bolsos e 
“vandalizadora” de bens públicos, que 
se caracteriza por seu estilo de design 
autodenominado Retropical, onde resgata 
a arte decadente da pintura rotulada das 
ruas, que combina com ilustrações sem 
sentido aparente, resultando imagens 
que valorizam os sistemas serigráficos de 
reprodução de má qualidade. Publicaram 
seus trabalhos no WorldWide Graphic 
designers da França, zupi do Brasil, latin 
american Graphic design e logo design 
Vol.2 da Taschen. Faz parte do Salón de 
Dibujo de Santo Domingo e figura em 
numerosas revistas e sites de design, arte 
e ilustração no Panamá, América Latina 
e Europa. yanneth vive atualmente em 
Barcelona com um gato alugado e toma 
Coronitas com limão e sal à noite.

PARAgUAI

¼ negro
LAURA MANDELIK
Licenciada em Design Gráfico, Universidad 
Católica, em Assunção, em 2010. Spor-
tilustrator, Centro Cultural de España Juan 
de Salazar, Asunción. Fotocopia. editorial 
Caracolesycurupís, Planta Alta Galería, 
Assunção. Paraguay esquivo, Maison des 
Cultures du Monde, Paris. Pra Começo do 
Século, MAC Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura, Fortaleza. 2009 Sportilustra-
tor, Planta Alta Galería, Assunção. Refle-
xões sobre a criação sustentável, Univer-
sidad Columbia, Assunção. 7ma. Bienal de 
Mercosul Vías em diálogo, disponibilidad 
a futuro, Centro Cultural Juan de Salazar e 
Planta Alta Galería, Assunção. Em tránsito 
2, Assunção. Casas Eléctricas, Planta Alta 
Galería, Assunção. 50 artistas contemporá-
neos, Casa Mayor Galería, Assunção. 2008 

Mil’i, Planta Alta Galería, Assunção. Silla 
de acá, Silla global, plotter, intervenções 
vetoriais no espaço, Assunção.

Áreagrafito
www.areagrafito.com
CéSAR VEGA | JAVIER VEGA 
DAVID VEGA
Estúdio de design criado em 2005 de-
dicado a promover soluções criativas 
e de consultoria no âmbito do design 
industrial, formado por três profissio-
nais jovens: Cesar Vega e Javier Vega, 
designers industriais, e David Vega, 
engenheiro industrial. A empresa vem 
desenvolvendo vários projetos para firmas 
do setor industrial nacional, e no último 
ano se dedicou ao Aguara, primeiro jeep 
elétrico do Paraguai, para a hidroelétrica 
Binacional Itaipu.

Estudio Madre 
www.estudiomadre.com
SANDRA CAtALDO | JUAN 
VILLAMAyOR | FLORENCIA PARODI | 
DANIEL ARZAMENDIA | JOSé BAEZ
Nascida em 1986 em Assunção, Para-
guai, licenciada em Design Gráfico pela 
Universidad Católica Nuestra Señora de 
la Asunción em 2009. Depois de haver 
passado por estúdios de design e grá-
ficos para adquirir base técnica, iniciou 
sua carreira na publicidade trabalhando 
durante cinco anos em duas agências 
prestigiosas do Paraguai, Ojo de Pez e 
Oniria, trabalhando com grandes marcas, 
projetos publicitários e de design. Após 
sete anos de experiência decide seguir 
carreira independente e funda o Estudio 
Madre “Criamos marcas”, empresa cuja 
filosofia é criar e criar marcas como o faz 
uma mãe com seus filhos, com amor e 
incondicionalidade. hoje o estúdio está 
em constante crescimento e com apenas 
um ano já conta com mais de vinte clien-
tes, quinze marcas criadas, seis pessoas 

na equipe e um projeto especial: a marca 
turismo da cidade de Areguá.

PERU

Arturo Higa | Claudia Uccelli | 
Lucero Silva
Arturo higa Taira (Lima, 1973). Com 
formação em Literatura pela Pontificia 
Universidad Católica do Peru. Criou a 
coleção de livros de poesia Álbum del 
Universo Bakterial (2002). Foi produtor 
gráfico da Comisión de la Verdad y Re-
conciliación (2003). Dirige seu espaço 
gráfico editorial Sputnik (2007). 
Lucero Silva Buse (Lima, 1981) estudou 
Antropologia em Lima e em Friburgo e é 
mestre em Cultura Material e Visual pela 
University College of London. Trabalhou 
na seção da América do Sul do Museu 
Britânico e participou em diversos proje-
tos antropológicos, arqueológicos e cura-
toriais. Forma parte do plantel de profes-
sores de pós-graduação em Antropologia 
Visual da Universidad Católica do Peru. 
Claudia Uccelli Romero (Lima 1965) 
estudou Literatura e Linguística na Uni-
versidad Católica do Peru (1983-1984), e 
Arquitetura e Urbanismo na Universidad 
Ricardo Palma (1984-1990). Em 1988 
abriu sua oficina, onde realiza projetos de 
arquitetura, design e instalações de arte. 
Finalista na BIAU IV, VII. Prêmios recen-
tes: hexágono de Plata pelo Museo Cao 
(BAP XIV) e VII BIAU Medellín. 

Katia Nakamura Joyería 
Contemporánea
www.katianakamura.com
KAtIA NAKAMURA
Bióloga de profissão, está cursando pós-
graduação em Administração de Negó-
cios. Aprendeu o ofício básico de ourives 
no estúdio de Ester Ventura e teve aulas 
em Lima e Buenos Aires aprendendo 

novas técnicas.
Suas peças de ourivesaria foram comple-
mento para a coleção da designer Lucía 
Cuba no PeruModa09, eleitas finalistas 
no concurso Flashmode2010 e presentes 
no tapete vermelho dos Oscars 2010 pela 
atriz Magaly Solier; também apareceram 
em diversos meios da imprensa. 
Ela mesma se define assim: “Minha 
experiência como empreendedora nasce 
ao pôr em marcha uma boutique de de-
sign independente depois de criar uma 
marca de pendente vitral; como ourives 
e designer da marca que leva meu nome, 
como pesquisadora científica e bióloga 
de campo, me caracterizo por ser muito 
ativa, curiosa, observadora, apaixonada 
e detalhista. O que me interessa são os 
traços multiculturais, o trabalho com 
comunidades, a conservação da natureza 
e a preservação cultural”.

Lingo Comunicación & Diseño 
LUIS MANUO CHUMPItAZI LLAVE
Peruano, artista gráfico com vinte anos de 
experiência no meio e estudos na Pontifi-
cia Universidad Católica do Peru. 
Dono de um estilo particular, tomando 
elementos culturais de seu país como 
fonte de inspiração que se expressam em 
seu trabalho de branding e também em 
sua faceta de artista-ilustrador.
Demonstrou sua arte com as empresas 
mais importantes de Lima, tais como 
Editorial Planeta, Scotiabank, jornal el Co-
mercio, revista Poder, Telefónica, Banbif, 
Asociación Cultural Peruano Británica. 
Em 2011 fundou a Lingo, empresa própria 
dedicada à consultoria em comunicação 
e design gráfico; paralelamente, realizou 
trabalhos de docência no Instituto Su-
perior de Diseño Toulouse-Lautrec, nas 
áreas de direção e design gráfico.
hoje se dedica à pesquisa em temas de re-
cursos visuais tradicionais a fim de educar 
e gerar valor aos novos talentos peruanos.
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Pepe Corzo
Designer de vestuário e diretor de arte 
nascido em Lima, Peru. Como figurinis-
ta no Peru desenhou o vestuário para 
mais de setenta produções teatrais, de 
clássicas a experimentais, incluindo 
peças dramáticas, comédias, musicais, 
dança moderna e ópera.
Na Espanha iniciou sua carreira em 2000 
com a produção rosencrantz e Guildens-
tern estão mortos; a esta seguiram-se 
overbukin, imagina, e socorro, socorro, 
os Globolinks!. Em 2007 desenha o figuri-
no para uma nova produção do Teatro da 
zarzuela, el rey que rabió, trabalho que 
lhe valeria numerosos elogios por parte 
da crítica e dos profissionais.
Depois, realizou trabalhos para o auto sa-
cramental la Paz Universal (2008); a ópera 
los cuentos de Hoffman (2009) e a mon-
tagem teatral Celebración, para o Centro 
Dramático Nacional em Madri (2010).
Atualmente está preparando o figurino 
da ópera marina, uma produção do 
Teatro da zarzuela de Madri, que se 
estreará em março de 2013.

Ricardo Geldres
Designer industrial. Presta seus servi-
ços de designer a diversas empresas; 
desenha interiores e espaços de jogos 
para crianças. Desde 1997 é professor 
de Design na Pontificia Universidad 
Católica do Peru. Foi membro do júri de 
diversos concursos de design em âmbito 
nacional. Exibiu seu trabalho em diver-
sas exposições e feiras dentro e fora do 
país, entre as quais a feira ICFF 2005 
de Nova york, Design Connection 2005 
em Buenos Aires, Expo Diseño 2007 em 
Bogotá, Salão Design Movelsul 2008 no 
Brasil e em várias edições da exposição 
de design e decoração CASACOR PERU 
nas edições desde 1997. Em 2008 seu 
design Silla Rollitos de Totora ganhou 
o primeiro prêmio na categoria social 

do concurso internacional Salão Design 
Movelsul no Brasil.

taller Cuatro 
Taller Cuatro nasceu em 1988, inspirado 
pela visão de ser uma corrente alternati-
va no design gráfico peruano, inovador e 
comprometido com a sociedade, a cultura 
e a natureza. Tem uma proposta gráfica 
criativa e original: um design que fun-
cione, que seja entendido melhor e seja 
lembrado sempre. Apostou-se na criati-
vidade, desenvolvendo identidade visual 
corporativa e de marca, design editorial, 
de embalagens e merchandising, marke-
ting direto, publicidade gráfica e design 
interativo. Sua filosofia de trabalho está 
baseada na sinergia entre o designer 
e o cliente, chegando assim as um co-
nhecimento total do produto, serviço ou 
campanha a difundir, suas qualidades e 
particularidades para comunicá-las de-
pois ao público através de uma proposta 
gráfica que agrade e funcione.

PORtO RICO

Dsñotipo
GABRIEL PIOVANEttI FERRER
Sua formação como designer gráfico co-
meçou aos 17 anos, questionando como 
e por que de todo o trabalho gráfico. Seu 
modo de criar parte da ideia de pensar 
cada peça como algo independente. 
Preocupou-se em desenvolver suas pró-
prias tipografias, elementos e texturas 
para confeccionar suas composições 
gráficas. Em grande parte compartilha 
dessa mesma ideia com seu sócio, Luis 
Díaz Alejandro, o que os levou a fundar 
seu próprio estúdio de design denomi-
nado Dsñotipo™. Em 2009, Piovanetti 
obteve a graduação em Arquitetura 
pela Universidad Politécnica de Porto 
Rico. É professor de tipografia na Uni-

versidad del Turabo, Porto Rico. Partici-
pa regularmente em júris de arquitetura 
em várias universidades.

Elastic People
www.elasticpeople.com
CARLOS R. PéREZ
Fundador e diretor de criação da Elastic 
People, firma de design multidisciplinar 
e estética atrevida, é uma das forças 
criativas mais relevantes do mundo 
hispânico nos Estados Unidos. Sua 
trajetória pessoal e profissional o uniu 
a diversas comunidades hispânicas 
nos Estados Unidos, o que lhe permitiu 
trabalhar para estrelas da música, como 
Maná, Juan Luis Guerra e Ricky Martin. 
Pelo lado corporativo, colaborou com 
Nike, Mercedes-Benz, Telemundo, The 
wolfsonian Museum, Trump Towers e 
Deutsche Bank. Por dois anos consecu-
tivos recebeu nomeações para os MTV 
Video Music Awards: pelo vídeo de 
Daddy yankee, Gasolina, e pelo vídeo 
rompe, na categoria de Best hip hop 
Video, também de Daddy yankee. Como 
designer, seu trabalho foi publicado nas 
revistas Critique, id magazine, Print, 
Graphis, Graphic design Usa, Commu-
nication arts e Billboard magazine. A 
revista Hispanic Business o incluiu na 
lista dos cem hispânicos mais influentes 
nos Estados Unidos.

estudioHACEDOR, csp 
www.estudiohacedor.com
JOSE FERNANDO VÁZQUEZ PéREZ
José Fernando Vázquez Pérez foi arquite-
to, carpinteiro, fotógrafo e inventor, mas 
aspira a ser artista. Estudou Arquitetura 
em Cornell University e foi bolsista em 
Design Industrial da RISD. 
Desde 2000 é sócio do Urbana e recen-
temente fundou o estúdio hACEDOR. 
Ministrou cursos universitários e escreve 
sobre arquitetura, design e preservação 

histórica em diversas publicações, in-
cluindo a Architectural Record, dirigiu 
também a revista entorno, do Colegio de 
Arquitetos de Puerto Rico. 
Seu trabalho em Urbana mereceu prê-
mios do American Institute of Architects, 
sendo resenhado em publicações como 
architecture magazine, id magazine e 
Business Week. Seu trabalho indepen-
dente foi publicado e exibido interna-
cionalmente. Em 2011 ganhou um Red 
Dot Award e foi finalista do Designpreis 
Deutschland e do Good Design de Japão. 
Recentemente ganhou o Prêmio CEMEX. 
Arquiteto licenciado e com patentes 
registradas no USPTO.

Sofía Sáez Matos
Nasceu em Rio Piedras, Porto Rico,  
em 1972.Trabalhou durante alguns 
anos em diferentes estúdios de design 
gráfico em Nova york, e como designer 
gráfica na editora Random house na 
mesma cidade. Ao regressar a Porto 
Rico, trabalhou em vários estúdios de 
design e colaborou com muitas editoras 
no país. Desde 2003 trabalha por conta 
própria, em design de publicações, 
identidades corporativas, projetos 
gráficos editoriais e campanhas publici-
tárias, entre outras coisas.
Atualmente é designer gráfica da revista 
entorno (revista oficial do Colegio de 
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico), da revista ley y Foro, do 
Colegio de Abogados de Puerto Rico, e 
da revista (in)forma, publicação da Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad 
de Puerto Rico, entre outros. Além disso, 
é ilustradora de livros infantis e em 1999 
fundou sua própria editora, Ediciones 
Cocolí, dedicada à literatura infantil.
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André Cruz
Licenciado em Design de Comunicação 
pela ESAD/ Matosinhos, frequentou em 
2002 o Programa Erasmus, na Antuérpia, 
na Koninklijke Academie voor Schone 
Kunste. Iniciou a atividade profissional 
em 2003. Colaborou com os estúdios: 
Drop e R2 design. Trabalhou na Experi-
menta Design 2005 – Bienal de Lisboa. 
Em dezembro de 2006 foi convidado a 
participar no processo de implementação 
da identidade e visual da Casa da Músi-
ca. Colaborou com Stefan Sagmeister no 
seu atelier de Nova york no desenvolvi-
mento da identidade e visual da Casa da 
Música. Desde janeiro de 2009 é coorde-
nador do gabinete de design da Casa da 
Música. Principais clientes: Curtas Vila do 
Conde – Festival Internacional de Cinema; 
Instituto das Artes; Câmara Municipal do 
Porto; Ministério da Cultura; Comédias do 
Minho; Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional – Norte; Festival 
Paredes de Coura; Funchal Jazz Fest.

DStype
www.dstype.com
DINO DOS SANtOS
Dino dos Santos, fundador da DSType, 
licenciado em Design de Comunicação 
pela ESAD Matosinhos, e mestre em Arte 
Multimídia pela Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto. Desenhou 
tipografias para diversas entidades como 
a newsweek, new York times magazine, 
le Figaro, la tercera, la Voz de Galicia, 
electronic arts, entre muitos outras. Foi 
premiado com o Certificate of Excellence 
in Type Design, atribuído pelo Type Di-
rectors Club of New york e pelo Creative 
Review Type Design Awards. O trabalho 
da DSType tem sido apresentado em 
diversas publicações, nas quais se inclui 
as revistas eye, Computer arts, Creative 

review, Page, Graphik e slanted, e em 
livros como 1000 Fonts, tdC annual 29, 
typography, Creative Characters, Brush 
‘n’ script e Franktur mon amour. Dese-
nhou diversos tipos de letra internacio-
nalmente premiados, tais como os tipos 
Acta, Andrade, Estilo, Glosa, Leitura e 
Ventura. O trabalho da DSType encontra-
-se referenciado no Klingspor Museum de 
Offenbach na Alemanha.

Escritório de Design, 
Unipessoal Lda. 
escritorio-de-design.blogspot.com 
CARLOS AGUIAR
Natural do Porto, 1953. Estudou Engenha-
ria Mecânica, Arquitetura e Design de 
Equipamento. Dedica-se em exclusivo ao 
design industrial desde 1989. Professor 
associado convidado da Universidade 
do Porto, onde dinamiza a atividade do 
Design Studio FEUP num território de 
projetos que designou de Design de Enge-
nho e que se encontra situado na área de 
confluência de quatro valores de base: 
Primado do Utente, Projeto Cooperativo, 
Tecnologia Apropriada e Escala Local. De-
lineou e dinamiza a nova oferta formativa 
da FEUP a nível de 2º e 3º ciclos, MSc e 
PhD na área do Design e Desenvolvimen-
to de Produto. Desenvolve regularmente 
trabalho de design e desenvolvimento 
de produto para empresas nacionais e 
estrangeiras. Projetos seus foram objeto 
de inúmeros prêmios nacionais e interna-
cionais em exposições na Europa, EUA, 
Japão e Austrália.

Jorge Dos Reis
Foi aprendiz tipógrafo com um primeiro-
-oficial de tipografia da Imprensa Nacional 
numa antiga oficina tipográfica do Cais 
do Sodré em Lisboa. Estudou com Alan 
Kitching (Typography workshop, Londres), 
Mike Oak (Letterpress Studio – Norwich 
School of Art & Design), Alberto Tallone 

(tipografia e edição, Turim), Gil Teixeira 
Lopes (Gravura – FBAUL). Master Philoso-
phy in Communication, Art & Design pelo 
Royal College of Art. Mestre em Socio-
logia da Comunicação, ISCTE (Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Em-
presa). Doutorado em Belas-Artes/ Design 
pela Universidade Clássica de Lisboa. Foi 
visiting lecturer na Gerrit Rietveld Acade-
mie, Amsterdã; na Norwich School of Art 
& Design; na Universidade de Liubliana 
– Naravoslovnotehniska Faculteta Ljubl-
jana. Atualmente é professor auxiliar na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa e professor adjunto convidado 
no Instituto Politécnico Tomar.

LarusDesign 
www.larus.pt
ALCINHO SOUtINHO | PEDRO 
MARtINS PEREIRA | MÁRIO 
OLIVEIRA | JORGE BAtIStA
Alcinho Soutinho
Nasceu em Vila Nova de Gaia em 1930. 
Arquiteto pela E. S. de Belas Artes do 
Porto, 1957. Professor associado jubi-
lado de nomeação definitiva da FAUP. 
Assessor da Administração do Porto de 
Lisboa para o Reordenamento da zona 
Ribeirinha, Algés e Matinha 1996-2002. 
Presidente do CPD (1998-2001). Membro 
da APD. Membro do Conselho Científico, 
ESAD. Membro do Comitê Científico, 
revista Housing. Consultor do CRUARB. 
Membro da Comissão Consultiva, 
Fundação Calouste Gulbenkian. Prêmio 
AICA 1984. Prêmio Europa Nostra 1982. 
Medalha de Mérito, C. M. Matosinhos 
1988. Medalha de Mérito Municipal, C. 
M. de Vila Nova de Gaia 1992. Medalha 
de honra (Ouro) da C. M. Matosinhos 
2008. Comenda da Ordem Militar de 
Santiago de Espada 1993. Selecionado 
para o prêmio europeu “Mies van der 
Rohe” 1991. Selecionado para Represen-
tação Portuguesa na Bienal Internacional 

de Arquitetura de São Paulo 1993. Con-
ferências e debates, obras publicadas.
Pedro Martins Pereira
Licenciatura em Engenharia Metalúrgica, 
pela Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto.
Curso de Formação de Oficiais da Reserva 
Naval (CFORN) Oficial de Navegação.
Participação no 1º Projeto JEEP, no Pro-
jeto Pinova e no Projeto PME. Chefe do 
Departamento de Fundição das Fábricas 
Metalúrgicas ALBA.
Mário Oliveira
Licenciatura em Design pela Universida-
de de Aveiro (2005).
Participação no workshop S*Cool Ibérica 
ao abrigo da Experimenta Design 2005
Colaborador estagiário no atelier Francisco 
M. Providência, designer lda (2005/2006).
Estágio em design gráfico no atelier 
Moskitodesign na Itália, com auxílio do 
programa Inov-art (2010/2011). Colabora 
com a Larus desde 2006.
jorge Batista
Colaborador na MetaloVouga, Cimilar, 
Albimóveis, EFS, Tank + Stahlbau Aber-
sfelder, Kenngott Treppen. Integra o 
departamento técnico da Larus desde 
2004 onde desempenha funções de 
apoio à produção. Destacam-se as suas 
ótimas qualidades criativas, sendo uma 
referência na qual o departamento de 
design se apoia.

Luís Mendonça
Gémeo Luís, pseudônimo de Luís Men-
donça, professor na Universidade do Por-
to, na Faculdade de Belas Arte na ESAD 
— Escola Superior de Arte e Design de 
Matosinhos, ilustrador de referência no 
panorama da ilustração contemporânea 
nacional e internacional, desenvolve, 
como artista plástico, uma carreira in-
dependente de modas, afastando-se do 
pequeno mundo do art-world local. A sua 
intensa atividade criativa está represen-
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tada em coleções públicas e privadas, 
em países tão diversos como Alemanha, 
Argentina, Chipre, Espanha, China, Itália, 
França, Coreia, Irã, holanda, Bélgica, 
Alemanha, EUA e Portugal.

Martino & Jaña Design
ALEJANDRA JAÑA | JOÃO MARtINO 
João Martino nasceu em 1972 no Por-
to, Portugal. Em 1996 licenciou-se em 
Design de Comunicação pela Escola 
Superior de Arte e Design (ESAD), onde 
é professor desde 1999. Alejandra Jaña 
nasceu em 1973, em Talcahuano, Chile. 
Em 1999 licenciou-se em Design de 
Comunicação pela ESAD. Em 2000, o 
Atelier Martino&Jaña nasceu como um 
projeto de duas pessoas, hoje é o produ-
to de uma equipe plural e eclética que 
partilha motivações e ideais.

p-06 atelier + jlcg arquitetos 
www.p-06-atelier.pt
NUNO GUSMÃO | GIUSEPPE GRECO  
JOANA PROSERPIO | MIGUEL MAtOS 
VANDA MOtA | VERA SACCHEttI
A p-06 Atelier é uma empresa jovem que 
iniciou a sua atividade em 2006 na área 
de design de ambientes. Nos últimos 
anos tem-se destacado com projetos de 
sinalização, museografia e design de 
ambientes, muitos deles em colaboração 
com arquitetos reconhecidos.
Sempre teve como objetivo divulgar 
o design português e mostrar que se 
encontra ao nível do melhor que se faz 
pelo mundo. Por essa razão, ao fim de 
três anos de existência, a estratégia 
que a empresa optou foi a de participar 
em concursos promovidos por entidades 
com relevância internacional, tais como: 
SEGD, Red Dot Design Award, D&AD, 
ADC e ED-AwARDS, tendo sido premia-
da com diversos trabalhos. 
Os projetos do atelier também têm sido 
publicados em diversos blogs, revistas e 

livros tanto nacionais como internacionais.

Planeta tangerina 
BERNARDO CARVALHO
Nasceu em Lisboa em 1973. Estudou 
Design de Comunicação na Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa 
e fez o curso de desenho da Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Atualmente faz 
parte da equipe do Planeta Tangerina, 
onde tem desenvolvido trabalho na área 
da ilustração de livros, revistas e outros 
projetos para crianças e jovens. Ganhou 
diversos prêmios de ilustração nacionais 
e internacionais entre eles o Prémio 
Nacional de Ilustração 2009 (depressa 
devagar Planeta Tangerina), o Titan — 
Illustration in Design Internacional Com-
petition (Pê de Pai, Planeta Tangerina) e o 
CJ Picture Book Festival, Korea 2009 (as 
duas estradas Planeta Tangerina).

R+C=CR Arte e Design, Lda. 
www.ruimendoncadesign.com
RUI MENDONÇA
Licenciado em Design de Comunicação 
pela Escola de Belas Artes do Porto 
e doutorado em Design pela Univer-
sidade do Porto. Integra o grupo de 
investigadores constituintes do ID+ 
(Instituto de Investigação em Design, 
Media e Cultura) e exerce funções de 
docente na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto desde março de 
1993. Leciona ainda no Doutoramento 
em Design (Universidade de Aveiro / 
Universidade do Porto). Como designer 
é consultor da Reitoria da Universidade 
do Porto desde 2001. Designer e editor 
responsável pelas Edições Gémeo desde 
1992. Designer e consultor do Centro de 
Arte de S. João da Madeira desde 1996. 
Designer da Galeria Fernando Santos 
desde 2000. Sócio e responsável na área 
do design da empresa R+C=CR Arte e 
Design, Lda.

R2 
www.r2design.pt
LIZÁ RAMALHO | ARtUR REBELO
Em 1995 Lizá Ramalho e Artur Rebelo 
criaram o estúdio de design R2 na cidade 
do Porto. Eles trabalham para instituições 
culturais, artistas e arquitetos em áreas 
como identidade e visual, editorial, pôste-
res, sistemas de sinalização e exposições. 
Além disso, realizam curadorias e criação 
de intervenções e instalações. Combinam 
as atividades do estúdio com o ensino na 
Universidade de Coimbra, onde atuam 
como palestrantes convidados. Realizam 
ainda workshops, participam de conferên-
cias em diversas universidades e insti-
tuições e compõem juris. São convidados 
para participar de mostras internacionais 
e seus trabalhos integram coleções de 
museus e são publicados por editoras 
especializadas e revistas.
Ramalho e Rebelo são formados em 
Design de Comunicação pela faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto 
e possuem mestrado pela Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Barcelona. 
Ambos são membros da Aliance Graphi-
que Internationale.

REDumbrella 
redumbrella.pt
BRUNO SERRÃO
Bruno Serrão nasceu no Porto em 1972. 
Licenciou-se pela Universidade Lusíada 
do Porto em 1997. Mestrado em 1999 
pela Universidade Politécnica da Cata-
lunha (UPC) em Crítica e Projeto sob a 
orientação de Josep quetglas. Frequen-
tou com distinção o 3º Taller Internacional 
de Projetos, promovido pela UPC a cargo 
de John hejduck. Doutoramento em 2000 
pela UPC subordinado ao tema “Novos 
Instrumentos da Arquitetura” sob a dire-
ção de Marcià Codinachs Riera. Desen-
volve projetos de arquitetura desde 2001 
e especializou-se em Concepção, Coorde-

nação e Gestão de Centros Comerciais, 
tendo sido nomeado pela wAF – world 
Arquitecture Festival como finalista entre 
os dez melhores edifícios do mundo na 
categoria multiusos. Como designer de 
mobiliário, o seu trabalho procura cons-
tantemente a evolução da funcionalidade 
e versatilidade das peças que desenvolve.

Rui Alves Industrial Design 
www.myownsuperstudio.com
RUI ALVES
Descendente de uma família de arte-
sãos, estudou Design Industrial e, em 
2001, fundou o seu estúdio onde de-
senvolve projetos que vão do mobiliário 
ao design de produtos. Sua abordagem 
ao design reflete seu enorme interesse 
pelos materiais, processos e amor pelos 
objetos simples do dia-a-dia. Presta uma 
enorme atenção aos detalhes, quase 
como uma obsessão, tentando fazer um 
design simples, prático e lúdico mas, ao 
mesmo tempo, conferindo-lhe uma forte 
personalidade. Distinguido pelo DMy 
Berlin em 2010, recebeu nesse mesmo 
ano um Red Dot Design Award, Best of 
the Best 2010, e tem sido convidado a 
participar de exposições na Alemanha, 
França, Bélgica, Itália, Coreia, Singapu-
ra, Taiwan e Portugal.

silva!designers
JORGE SILVA | RUI BELO  
ELISABEtE GOMES
Atelier de design de comunicação for-
mado em 2001, com direção de arte de 
Jorge Silva. Premiado diversas vezes 
pela Society for News Design, conta 
ainda com diversos prêmios portugueses, 
entre os quais os do Clube de Criativos 
de Portugal, Design Briefing e Meios & 
Publicidade. Trabalha essencialmente na 
área da cultura. É especialista em design 
editorial, projeto e produção de livros, 
periódicos e campanhas para eventos e 
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instituições culturais, como as Festas da 
Cidade de Lisboa, o Teatro São Luiz, a 
Fundação Calouste Gulbenkian, BesPhoto 
para o Museu Berardo/BES, livros para a 
Leya e Imprensa Nacional e as revistas 
Companhias e adufe. Rui Belo é formado 
em Design de Comunicação pela Facul-
dade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa, 2003. Designer na silva!designers 
desde 2004, trabalha com o Teatro São 
Luiz em toda a sua imagem gráfica. 
Responsável pelo design das capas da 
coleção de livros de bolso BIS lançada 
pela editora Leya e prêmio de edição Ler/
booktailors 2008/2009 na categoria de 
design de coleção.

SimpleFormsDesign 
www.simpleformsdesign.com
ALZIRA PEIXOtO  
CARLOS MENDONÇA
Alzira Peixoto é licenciada em Design 
pela Escola Superior de Artes e Design 
de Matosinhos, e desenvolve desde 
1995 projetos de design como inde-
pendente. Carlos Mendonça é designer 
industrial e desde 1992 divide o seu 
trabalho profissional entre a docência e 
a sua atividade de designer industrial, 
promoção de produto e equipamento de 
projetos independentes. Em 1999, Alzira 
Peixoto e Carlos Mendonça criaram 
em parceria o projeto BATh. Em 2000 
fundaram a empresa Clearforms, na qual 
são responsáveis pelo desenvolvimento 
e promoção de novas linhas de produ-
tos integradas na coleção BATh. Em 
2004 lançaram-se a um novo projeto, a 
empresa Simpleforms Design, onde são 
responsáveis pela concepção e desen-
volvimento de novas coleções, por todo 
o trabalho gráfico e promocional, assim 
como pelo respectivo acompanhamento 
e controle de produção.

REPÚBlICA DOMINICANA

L Periche Agencia Criativa 
LOURDES PERICHE
Estúdio multidisciplinar que conjuga seu 
fazer diário à realização de diferentes 
trabalhos que têm em comum o design. 
Um livro, um anúncio, um logo, um pavi-
lhão de exposição e um cartaz, todos têm 
algo para comunicar e devem fazê-lo da 
melhor forma; para tanto é necessário 
seguir um rigoroso processo, no princípio 
criativo, mais tarde técnico ou operacio-
nal, para o qual se necessita da capacida-
de de muitas pessoas direcionadas a um 
mesmo fim: plasmar de forma original o 
que têm que expressar. 
Este ano a equipe comemora por ter 
ganhado o prêmio Eduardo León Jimenes 
da Feira do Livro (um dos principais con-
cursos do país) com oceanos de tinta e 
Papel: História da navegação e do desen-
volvimento marítimo dominicano.
Na BID de 2010 foram premiados pelos ju-
rados na categoria de identidade corporati-
va com o logo da Biblioteca Juan Bosch. 
Em 2012 continuaram desenvolvendo a 
linha editorial assim como trabalhos de 
imagem corporativa.

taller las Mercedes 
www.tallerlasmercedes.com
ySABELA MOLINI  
NAtALIA ORtEGA GÁMEZ
Estúdio fundado na Ciudad Colonial, 
coração de Santo Domingo, República 
Dominicana, onde Natalia Ortega Gámez 
e ysabela Molini começaram a colaborar 
desde o final de 2009.
Definem-se como um estúdio de cerâmica 
utilitária para casa e jardim, de design 
experimental e criadoras de peças únicas.
Natalia Ortega Gámez estudou Design de 
Interiores na Escuela de Diseño de Altos 
de Chavón e Design de Produtos na Par-
sons School of Design, Nova york. 

ysabela Molini estudou história da 
Arte e Cerâmica no Pratt Institute, 
Brooklyn, Nova york.
Sua experimentação é inspirada na vida 
caribenha e nas possibilidades de produ-
ção regionais.

URUgUAI

Barba
DIEGO CAtALDO  
SERGIO RODRÍGUEZ
O estúdio Barba nasceu em Montevidéu, 
em 2009, formado por Diego Cataldo e 
Sergio Rodríguez. Depois de trabalhar em 
diversos estúdios e agências decidiram 
formar sua própria empresa alternativa. 
Atualmente desenvolvem sua atividade 
investigando tecnologias da informação e 
sua associação com o design.

FIDEL SCLAVO
Estudou design, pintura e impressão em 
Montevidéu. Em 1987 obteve a licen-
ciatura em Ciências da Comunicação 
pela Universidad Católica del Uruguay, 
realizando também estudos em arqui-
tetura. Em 1985 recebeu o Prêmio Paul 
Cezanne pela Embaixada da França para 
estudar em Paris e em 1990 ingressou 
na School of Visual Arts de Nova york 
com Milton Glaser. Seus trabalhos de 
design foram incluídos e publicados no 
novum Gebrauschgraphik e recente-
mente no latinamerican Graphic design 
(Taschen), entre outras publicações. 
Entre os prêmios obtidos destacam-se: o 
Primeiro Prêmio no Concurso José Vellón 
organizado pela Embaixada da Suíça 
(1987), o Gran Prêmio do Salón Munici-
pal de Montevideo (1998), o Prêmio VIII 
Bienal de Salto, Uruguai (2000), e, pelo 
conjunto da obra, o Primeiro Prêmio no 
Salón Nacional de Uruguay.

i+D diseño 
GONZALO SILVA PENELA
Fundador e diretor do i+D diseño, tem 
formação em Arquitetura, é licenciado em 
Design Gráfico pela Universidad ORT e 
pós-graduado em Identidade Corporativa 
pela Escuela Elisava de Barcelona e pelo 
Centro de Diseño Industrial. Em 1998 
foi professor assistente no Posgrado 
de Interiorismo Corporativo da Escuela 
Elisava de Barcelona e do Centro de 
Diseño Industrial e professor de Design 
de Marcas e Logotipos na licenciatura em 
Design Gráfico da Universidad ORT. Desde 
então, dirige a cátedra de Design Gráfico 
do Centro de Diseño Industrial de Monte-
video. Em 2003 formou-se pela Fundación 
Carolina para um programa de Design 
e Inovação na Espanha, trabalhando no 
Estúdio Manuel Estrada, onde participou 
em um projeto de identidade visual para a 
Câmara Municipal de Madri. Assessor BID 
em identidade corporativa para o Edifício 
Mercosur. No i+D desenvolveu projetos de 
identidade visual corporativa para institui-
ções governamentais e para as empresas 
mais importantes do mercado.

Jatobá Diseño / Cerámica
ALEJANDRA MARtÍNEZ MOttA
Designer industrial graduada com honra 
na Facultad de Comunicación y Diseño, 
Universidad ORT. Também ceramista 
formada pela escola Dr. Pedro Figari, 
Universidad del Trabajo UTU, Uruguai. 
Fundou seu próprio estúdio de design e 
cerâmica, Jatobá, que hoje conta com 
onze anos de existência e uma ampla 
linha de produtos realizados para dife-
rentes empresas. 
É professora da Universidad de la  
República, Escuela Universitaria Centro 
de Diseño, na cátedra de Design e na 
cátedra de Tecnologia Cerâmica, e tutora 
de teses de graduação e colaboradora na 
Unidad de Extensión e Investigación.
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Foi coordenadora no Programa Pla-
neamiento Educativo de UTU, para o 
desenvolvimento de planos de estudo e 
projetos na área Arte do Artesanato.
Referente acadêmica dos cursos Actua-
lización docente em diseño, Instituto de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores, 
IPES, e participa como perita em cerâ-
mica no Programa de Fortalecimento de 
las Artes, Artesanías e Ofícios PAOF/UE 
(União Europeia).

maca/diseño 
GUStAVO WOJCIECHOWSKI (MACA)
Desde 1978 trabalha como designer 
gráfico e ilustrador independente. Entre 
1993 e 2000 formou parte do estúdio 
Barra/Diseño. Desde 1996 é professor na 
Universidad ORT, Uruguai. Dois anos mais 
tarde foi nomeado catedrático e obteve o 
Prêmio por Excelência Docente. Em 2002 
publicou tipografia, poemas&polacos, 
que foi selecionado pelo Type Director 
Club de New york e obteve o Certificate 
of Typographic Excellence. Também ga-
nhou o Morosoli de Plata outorgado pela 
Fundación Lolita Rubial por sua trajetória 
(2006) e o Reconhecimento pela trajetória 
acadêmica profissional no I Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza de Diseño, 
Universidad de Palermo, Argentina (2010). 
Foi várias vezes jurado internacional.

Q Orfebrería Contemporánea
MARÍA CRIStINA LASARGA 
ESCOBAR
Nasceu em Montevidéu, em 1979. Em 
2001 acabou seus estudos de designer 
industrial e posteriormente ganhou uma 
bolsa para estudar design de joias em 
Vicenza (Itália), onde criou um set de 
peças que foi premiado na reconhecida 
feira Vicenza Oro. Depois de viajar pela 
Europa, voltou a seu país, incorporando-
-se como designer gráfica na agência de 
publicidade Cámara/TBwA, onde traba-

lhou durante cinco anos. Várias das peças 
gráficas que realizou foram premiadas em 
festivais locais e internacionais. Simul-
taneamente, desenvolveu um projeto 
pessoal de design e realização de joias 
contemporâneas, comercializando peças 
tanto no Uruguai como no exterior. Atual-
mente trabalha como designer freelance. 
Divide sua atividade entre o design de 
joias e o design gráfico e industrial, ofe-
recendo assessoria a empresas na área 
de comunicação.

trocadero.GabineteDDiseño 
ALEJANDRO SEQUEIRA
Caricaturista, ilustrador, designer gráfico 
e fotojornalista. Estudou arte nos estú-
dios de Guillermo Fernández, Gustavo 
Alamón e Mercedes Massera. Trabalhou 
como designer gráfico desde o final dos 
anos 80, sendo codiretor dos seguintes 
estúdios de design: Galera A&D (1991), 
Metro (1993) e Obra (1996), até criar 
seu atual Estudio Trocadero. Trilhou uma 
intensa carreira como designer editorial 
e editor de produtos de imprensa. Desde 
1990, participou como artista plástico em 
numerosas exposições coletivas e reali-
zou uma dezena de mostras individuais. 
Foi docente da Licenciatura de Design 
Gráfico da Universidad ORT Uruguay 
entre 1998 e 2000. Foi jurado em diversos 
eventos de design gráfico e fotografia. 
Recebeu o prêmio Morosoli de Plata 2009 
por sua trajetória em design gráfico.

VENEZUElA

Beta Studio
www.beta-studio.com
LUIS MONtENEGRO LAFONt
Formado como designer gráfico, partici-
pou em diversos projetos com reconheci-
dos designers venezuelanos, destacando 
sua contribuição em projetos culturais, 

design industrial e audiovisual. 
Em 2007 se concretizou o Beta Studio. 
Focado em grande parte em projetos de de-
sign audiovisual aplicado a diversos meios, 
seus trabalhos foram resenhados por 
reconhecidas instituições internacionais 
como ANDA, BDA e PROMAX. Mantendo 
um formato de alta qualidade, segue apos-
tando em um estilo detalhista, dirigido para 
a produção live action, sem deixar de lado 
a força de seu background gráfico.
Atualmente o Beta Studio completa dois 
anos com base em Madri desenvolvendo 
alianças importantes com talentos locais 
em diferentes projetos e apostando 
na abertura de novos mercados fora e 
dentro de Espanha.

diSpar (Diseño Parejo C.A.) 
www.dispar.com.ve
VIVIANA MORENO tROCONIS 
JUAN PABLO MÁRQUEZ
Viviana Moreno é venezuelana, nasci-
da em Mérida em dezembro de 1981. 
Graduou-se em 2005 como Designer 
Industrial pela Universidad de los Andes, 
Mérida, Venezuela, menção Magna cum 
Laude. Possui o título de Especialista 
em Desenvolvimento de Produtos, pela 
ELISAVA – UPF (Barcelona, Espanha) 
em 2008. Atualmente desenvolve uma 
tese de design de equipamento urbano 
recreativo para o mestrado em Diseño, 
Desarrollo e Gestión de Nuevos Produtos 
da Universidad Politécnica de Valencia, 
Espanha. Designer e proprietária na em-
presa Diseño Parejo C.A. dedicada à reali-
zação, geração e elaboração de produtos 
de habitabilidade: mobiliário e elementos 
urbanos, microarquitetura e elementos 
arquitetônicos, produtos de fitness, de-
senvolvimento de produtos com base em 
critérios de reciclagem ou reutilização e 
serviços de design gráfico. Pesquisadora 
e docente na carreira de Design Industrial 
da Universidad de los Andes.

John Moore 
www.johnmoore.com.ve
JOHN MOORE
Formado no Instituto de Diseño Neumann 
em 1976, assume projetos independentes 
desde 1970. Nos anos 80 abriu um estú-
dio com o reconhecido designer Milton 
Glaser na School of Visual Arts de Nova 
york. Durante uma década trabalhou 
para importantes agências de publici-
dade, como Foote Cone & Belding, Leo 
Burnett e J. walter Thompson. Premiado 
internacionalmente por seus curtas de 
animação, Moore é criador de numerosas 
famílias tipográficas, tendo sido premiado 
pelas duas últimas Bienais de tipografia 
latino-americana. Reconhecido por sua 
contribuição em diferentes disciplinas da 
comunicação, foi resenhado em um amplo 
número de publicações. Como pesquisa-
dor e teórico se destacou em variados 
cenários do design gráfico, entre eles, a 
docência, o desenvolvimento de temas na 
Internet e a participação em congressos 
nacionais e internacionais de comunica-
ção visual. Em 2007 publicou seu primeiro 
livro, signos de identidade, em que resu-
me o trabalho de quatro décadas.

Keloide.net
ÁLVARO LEÓN RODRÍGUEZ
Formado pela escola de Comunicação 
Visual e Diseño PROdiseño (Venezuela) 
e fundador do laboratório audiovisual 
Keloide. Trabalhou em diferentes discipli-
nas relacionadas com a a comunicação 
visual: design gráfico, web e motion gra-
phics, ilustração, fotografia e direção de 
curtas-metragens e videoclipes. Também 
ministrou aulas de design e tipografia 
na Universidad José María Vargas e no 
PROdiseño (ambas na Venezuela). Foi 
premiado em diversos festivais especia-
lizados, como o Festival de Cans (Galícia, 
Espanha), BrayMusic Video Festival 
(Irlanda) e o Festival Radiocity (Valência, 
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Espanha). Desenvolveu peças de motion 
graphics para diversas empresas, como 
Movistar, Volkswagen e AOL, assim como 
aberturas para programas de vários canais 
de televisão, como TVE e MTV, e títulos de 
crédito para longas e curtas-metragens.

No-Domain 
www.no-domain.com
JOAQUÍN URBINA POLO 
NELSON MARtÍNEZ
Nasceu na Venezuela, em 1970. Estudou 
design gráfico no Instituto de Diseño 
Fundación Neuman y Prodiseño de Cara-
cas. Em 1993 fundou La Nacional. Oficina 
Central de Diseño. Foi designer da revista 
Urbe y radar y de estilo, revista de arte. 
Diretor do departamento de arte do portal 
Loquesea.com e Tantofaz.net, Caracas e 
São Paulo, 1998. Em 2001 foi nomeado 
Diretor de Arte de Publicis Casadevall, 
Barcelona, Espanha. Sócio fundador do 
estúdio de design gráfico audiovisual No-
-Domain, em Barcelona, de onde desen-
volveu e dirigiu trabalhos de comunicação 
gráfica e audiovisual para marcas como 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona, Nike, Seat, TV3 e MTV entre 
outras. Atualmente é diretor de arte e de 
criação do No-Domain. Ministrou diver-
sas conferências, workshops e aulas e 
participou em shows audiovisuais ao vivo. 
Ganhou quatro Prêmios Laus de design. 

Otai Design
CONRADO CIFUENtCORtIJO
Nasceu em Caracas, Venezuela, em 1961. 
Em 1987 se formou como Designer Indus-
trial e fundou o Otai Design, onde realiza 
trabalhos de design gráfico, design in-
dustrial, design de mobiliário, arquitetura 
de interiores e design de estandes, entre 
outros. Em 1994 começou a fabricar seus 
próprios projetos de design, chegando a 
comercializar seus produtos nos Estados 
Unidos. Esta dinâmica o levou a constituir 

em 1995 outra empresa especializada em 
carpintaria metálica. Em 1999 encontrou 
sua verdadeira paixão na iluminação, e 
seu trabalho se orientou cada vez mais 
para esse setor. Em 2001 começou a 
elaboração de projetos de iluminação 
e em 2006 realizou um mestrado em 
Iluminação Arquitetônica na Universidad 
Politécnica de Madri. Complementa sua 
atividade projetiva com o design indus-
trial de elementos na área da iluminação.

Studio-t. total design 
www.studio-t.org
tERESA MULEt 
Nasceu em Caracas, Venezuela, em 1970. 
Designer gráfica e fundadora da escola 
PROdiseño, realizou estudos de filosofia 
na Universidad Central de Venezuela e um 
mestrado “total design” com AG. Fronzoni, 
em Milão. Fundadora do studio-T. total 
design, entende a tipografia como base 
do projeto visual, aplicado nas áreas da 
comunicação, design, arte e arquitetura. 
Atualmente desenvolve seu projeto 
pessoal, denominado “tipo útil®” com 
o qual projeta que se pode partir de um 
sistema tipográfico para criar uma família 
de objetos utilitários. Em sua obra o signo 
é levado ao domínio do tridimensional, e 
portanto se converte em uma extensão 
do corpo do espectador. Também há um 
evidente retorno ao embrionário em suas 
elaborações ovoides; o espectador é 
transportado a um estágio primitivo onde 
cessa seu desejo pelo material, o corpo 
se desprende e simplesmente fica carente 
de todo aspecto reflexivo, dando lugar a 
uma visão paradigmática que se foca na 
experiência zen. As tonalidades cromáticas 
usadas por Mulet confrontam o espectador 
com o insólito; cores que se desmancham 
criando um discurso próprio, hipnótico, que 
seduz apesar ou, talvez paradoxalmente, 
por seu caráter transgressor.
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