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Fundador do GAD’ há 25 anos no Rio Grande do Sul, o arquiteto Luciano Deos vai estar no 
júri da segunda edição da competição de design do Cannes Lions. Profissional experiente 
ajudou com seus sócios e colaboradores a formatar marcas como a Claro, de origem gaúcha, 
e que sucedeu as regionais BCP, de São Paulo, e ATL, do Rio de Janeiro, quando foram 
unificadas pela América Móvil. Na sua avaliação, o Brasil pode obter mais do que os três 
Leões conquistados no ano passado. “Ainda não somos referência internacional, mas temos 
uma boa presença em júris como o If Design”, disse Deos, que espera que sua empresa, 
agora dividida em seis segmentos, tenha faturamento de R$ 150 milhões em 2015. 
 
Luciano Deos, diretor-presidente do GAD’, uma das principais empresas de branding e design 
do País e representante brasileiro no corpo de jurados da área Design Lions 2009, acredita 
que o mercado brasileiro vai ter desempenho destacado na competição que chega ao 
segundo ano no festival.  
 
O jurado ressalta que o design brasileiro ainda está muito relacionado aos mercados de 
calçados, móveis e moda, mas pode atingir níveis mais elevados nos próximos anos se buscar 
benchmark na Itália, Suécia e Finlândia, países que atingiram maturidade e se tornaram 
referência. Deos acredita que a participação brasileira será maior do que no ano passado 
quando o Brasil conquistou três Leões: F/Nazca S&S com “Cigarro mata mais”, para a 
Unimed, com prata; “Salada pronta”, da Indústria Nacional & Diálogo Design para a rede 
Hortifruti, com bronze; e “Flyer de promoção”, da Leo Burnett para o Instituto Akatu. 
 
“Evoluímos muito nos últimos anos a nossa participação em festivais internacionais, 
especialmente no If Design e no D&AD. Agora que já sabemos como é, acredito que vamos 
melhorar o nível de inscrições e dos trabalhos. O Brasil tem um bom trabalho, mas não 
conheço tudo, apenas os que tiveram boa carreira internacional. Não fui procurado por 
muitos agentes do setor, mas gostaria de ter esse corpo a corpo para ter mais substância na 



hora de defender os trabalhos do País. Estou disponível para conversar com todo mundo, mas 
não serei pró-ativo por motivos óbvios. Acredito que a crise internacional vai exercer 
influência direta na quantidade de inscrições de países como os Estados Unidos, por exemplo. 
Nesse caso, temos que olhar essa subtração como uma chance a mais para podermos ganhar 
mais Leões. Tivemos uma estreia generosa e o objetivo é manter a média”, afirmou Deos. 
 
Sem nenhuma referência familiar, Deos se iniciou no desenho arquitetônico com apenas 13 
anos de idade. Fez alguns cursinhos para aperfeiçoar a técnica pessoal, mas era uma questão 
de brincadeira. Hoje, aos 44 anos e no comando de uma empresa com 200 empregados e 
escritórios em São Paulo, Porto Alegre e Novo Hamburgo, relembra aqueles momentos onde 
o lúdico se sobrepunha às questões profissionais, essenciais para o conteúdo e repertórios 
que acumulou e acumula até hoje. Vivia em Porto Alegre alimentando expectativas comuns à 
sua geração, mas já tinha a certeza de que queria ser arquiteto. Esse conhecimento será uma 
das suas principais armas para analisar os cases inscritos no Design Lions do Festival 
Internacional de Publicidade de Cannes neste ano.  
 
O ambiente informal logo foi trocado por algo mais sério quando Deos completou 17 anos. Já 
tivera exposição ao store planning da Clarks, loja de artigos sofisticados de Londres através 
de revistas. As marcas All Star (seu primeiro exemplar de cor verde foi trazido de Manaus por 
um tio) e Lee transformaram-se em ícones no seu mind set. 
 
“Sempre soube que seria arquiteto, mas não me fascinava o desenho de residências. O que 
me chamava a atenção era a comunicação visual e a arquitetura comercial. Percebi que havia 
uma oportunidade e segui minha intuição. Olhava para lojas de Porto Alegre e percebia 
dissonância entre conceito de marca, as embalagens e as propostas de vitrine. Não era como 
se conversa hoje quando essas disciplinas caminham juntas. Antes, o lojista chamava um 
decorador que resolvia a fachada e produzia o letreiro, porém, sem linguagem consistente”, 
relembra Deos. 
 
O próximo passo desse gaúcho nos ambientes do design e da arquitetura foi montar o Ateliê 
3 no porão da casa dos pais ao lado dos colegas Liane Krebs, Giorgio Fratocchi e, 
posteriormente, Ângelo Beijin, todos alunos de arquitetura da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.. A ideia do quarteto era trabalhar espaços conceituais e prestar serviços para 
escritórios de arquitetura com estrutura já reconhecida. Deu certo, mas Deos ficou animado 
em ampliar o negócio. Estava prestes a completar 20 anos, deixou a faculdade de lado e 
montou “escritório” em uma quitinete, sem telefone e mobiliário. O jeito era usar o orelhão 
da esquina. Dois anos depois, em 1986, formalizou juridicamente o GAD’ (Grupo de 
Arquitetura e Design), agora em um edifício comercial, mas ainda sem telefone. “Um amigo 
morava em frente e fez uma extensão”. 
 
Total Design 
 
Com massa crítica suficiente sobre a atividade, Deos percebeu que o design unia, de fato, 
várias disciplinas e que era a base de uma cultura mercadológica consistente. Conheceu o 
Total Design e se envolveu com a técnica à extrema coluna, por assim dizer. Viajou para o 
Japão para conhecer as agências Paus e GK, difusoras do Total Design. “Essas empresas 
integravam a linguagem de marca, produto e ponto-de-venda com o propósito de falar uma 
forma só”, diz Deos, que quando retornou ao Brasil começou a pensar em transformar o GAD’ 
em um escritório com base nesse modelo de gestão encerrando a fase de personal business. 
 
O que fazer? Deos procurou amigos que atuavam de forma solo e os convenceu a unir suas 
competências e juntar tudo no GAD’. Nesse liquidificador passou a mixar design de 
embalagem, arquitetura comercial, design gráfico e de produtos com visão mais corporativa e 
empresarial. O Total Design foi implantado no Brasil ao lado dos sócios Valpirio Monteiro, 
Antonio Haupp e Leonardo Araújo. Estão juntos até hoje, apesar da distância geográfica que 
os separa: Deos trabalha em São Paulo e os demais ficam no Rio Grande do Sul.  
 



“Mas somos unidos pelo ideal de prestar um serviço de qualidade de branding e design”, 
pondera o fundador do GAD’, que é casado com Cynthia e pai de Maria Antonia (8) e Lorenzo 
(4).  
 
“Com o novo formato deixamos de cultuar apenas as grandes personalidades da atividade e 
as articulações essencialmente pessoais. Nosso grupo começou com a abordagem de diversas 
competências para formar um time vencedor. Nosso DNA acumula um pouco das várias 
referências às quais tivemos acesso. Sempre gostei de juntar e articular pessoas. Deu no que 
deu”, ele acrescentou. 
 
O GAD’, com base em Porto Alegre, era quase uma anomalia, na expressão de Deos, com 
seus 60 funcionários na década de 90. “Já imaginou um escritório de arquitetura com essa 
gente toda? Em qualquer lugar do mundo seria uma grande estrutura. Na época, nem as 
maiores agências de publicidade da cidade tinham um contingente desse tamanho”, constata 
Deos, que a partir de 99 começou a deixar o conceito de Total Design de lado para estudar 
com maior profundidade as soluções para  a evolução do binômio formado por branding e 
design.  
 
Com esse suporte intelectual, o GAD’ começou a atuar nessa época em projetos para a Claro 
Digital e CPFL Energia. A Claro era a marca da mexicana América Móvil no mercado gaúcho. 
  
Em parceria a inglesa Wolf Ollins criou projeto de branding consistente e futuramente uniu 
todas as marcas do grupo, entre as quais a BCP de São Paulo, Americel de Brasília e ATL do 
Rio de Janeiro, no que é a atual Claro. Atualmente o GAD’ tem na sua carteira de clientes a 
Vivo e a Telefônica. “Trabalhamos com soluções visuais, mas com foco estratégico, holístico e 
capacidade de implementação.. É a era da globalização que exige uma avaliação econômica 
consistente”, argumentou Deos. “O trabalho para a Claro foi completo, mas com a Vivo 
estamos em uma nova fase com ênfase em PDV e ambientação das lojas. A Telefônica 
também está iniciando suas lojas em Santos e Praia Grande”. 
 
Pautado por ciclos, o design é uma reflexão do planejamento estratégico de marcas, produtos 
e serviços. Para se adequar à realidade que pede ainda mais integração e respostas pontuais 
para uma única metodologia de construção de marca, a empresa reestruturou sua operação 
em unidades: GAD’Branding (consultoria de gestão estratégica de marcas), GAD’Retail 
(experiência em PDV), GAD’Packaging (desenvolvimento de embalagens), GAD’Agency 
(publicidade focada no ambiente corporativo e comunicação interna), GAD’Brivia (agência de 
conteúdo digital, fruto da aquisição da Brivia) e GAD’Innovation (inovação de produtos e 
serviços). 
 
“Os principais steps atuais envolvem estratégia, identidade, experiência, comunicação e 
gestão. Nos propomos a ser especialistas integrados sem a proposta full service das agências 
que concentram tudo na publicidade. A divisão é para ter especialistas, mas depois unimos 
tudo”, ressalta Deos que tem 150 clientes no GAD’, entre os quais a Gerdau, Ipiranga, O 
Boticário, Pão de Açúcar, Petrobras, Parmalat, Rossi, Wal-Mart, Sadia e EMS, que geram uma 
receita anual de R$ 20 milhões. Apenas com a GAD’Innovation, Deos e seus sócios 
pretendem ter uma receita de R$ 20 milhões em 2015 e que represente 15% do conjunto de 
receitas de R$ 150 milhões da holding. 
 
Só depois que o GAD’ se consolidou é que Deos formou-se, finalmente, no curso de 
arquitetuta da Ufergs. “Tive que optar, mas nunca desisti”, finalizou. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 abr. 2009, p. 14.   


