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Ogrande desafio da Cauduro Associa-
dos é oferecer aos seus clientes uma
forte identidade visual e adequada

qualidade ambiental, integrando de forma
global os projetos de design ambiental, de-
sign de produto, design visual e branding.

Desde a sua fundação, em 1964, a Cau-
duro Associados - ex Cauduro Martino
- respondeu a essa demanda com uma di-
retriz e uma prática em projetos próprias: o
design total. Isto é, projetar os componentes
do meio ambiente de forma una, integrada e
sistêmica. Da peça gráfica ao objeto, do edifí-
cio à paisagem urbana.

Do pioneiro Sistema de Identidade Villa-
res, iniciado em 1966, ao extenso e complexo
Sistema de Identidade Total da Vale de hoje,
Cauduro sempre se empenhou nessa estraté-
gia, a única capaz de produzir uma identida-
de marcante, geradora de valor, desempenho
e imagem positiva.

Para atingir essa realidade, muito teve
que ser feito. Encontrar clientes de adequa-
do nível de consciência sobre os benefícios
de investir na qualidade de sua identidade.
Dominar um grande leque de tecnologias,
sempre se atualizando. Manter um perma-
nente processo de investigação teórica e me-
todológica. E o ponto mais importante: criar
e consolidar uma equipe estável, multidisci-
plinar, com profissionais de alto nível e ex-
periência, capaz de bem responder às muitas
e complexas demandas dos projetos. Sempre
com a necessária visão crítica, de longo pra-
zo e com o permanente empenho em atingir
a essencial qualidade estética.

FORMAÇÃO
Minha história como arquiteto começou na
FAU-USP no início da década de 60. Lá me
formei, concluí meu doutorado e me tornei
professor dos cursos de graduação e pós-

graduação. Durante os anos de faculdade, a
experiência mais marcante foi conviver com
Carlos Millan, estagiando em seu escritório.
Terminado o curso, embarquei para a Itália
com uma bolsa de estudos do governo italia-
no, na Faculdade de Arquitetura de Florença.
Naquela instituição fiz o curso de Desenho
Industrial. A Itália era o centro do design no
mundo, e o tema mais forte dentro da indús-
tria de comunicação, na época, era o dese-
nho de produto.

No Brasil, a construção de Brasília esta-
va sendo finalizada. Montei uma exposição
portátil com cerca de 60 pranchas e alguns
desenhos do próprio Niemeyer, e viajei pela
Europa, mostrando-a em universidades e as-
sociações de arquitetos. Eu era, e ainda sou,
um apaixonado por aquela cidade. Estive
lá algumas vezes durante sua construção e
sempre fui recebido por Oscar Niemeyer,
que, de jipe, me mostrava as obras.



UM ESTÁGIO-RELÂMPAGO
E OS PRIMEIROS JOBS
De volta ao Brasil, em 1962, fiz o curso de
pós-graduação em Meta Design e, em se-
guida, o doutorado em Planejamento Visual
Urbano. Minha tese era sobre o metrô de São
Paulo. Simultaneamente a um breve estágio
no escritório de Paulo Mendes da Rocha, co-
meçaram a surgir os primeiros clientes.

O primeiro foi a Construtora Camargo
Corrêa, para quem fui indicado pelo próprio
Paulo. Desenvolvi o projeto de comunicação
visual para a concorrência da construção da
hidrelétrica de Urubupungá. Outro trabalho
dessa mesma época foi o desenvolvimento
do sistema de mobiliário para as faculdades
em construção da Cidade Universitária, em
São Paulo, o primeiro grande projeto de de-
sign de móveis no Brasil.

A GRANDE ESCOLA
Em meados dos anos 60 e 70, iniciamos o
projeto para a Empresas Villares, parceria
que durou mais de uma década. Esta foi a
grande escola de branding e design total. De-
senvolvemos projetos completos de comuni-
cação integrada para todas as empresas do
grupo, incluindo o design de três linhas de
elevadores. Projetamos totens de 20 metros
de altura com escrita na vertical para identi-
ficação das fábricas, uma inovação pioneira,
na época.

Mais tarde, na década de 70, essa mesma
idéia foi reaplicada no projeto do sistema de
sinalização do mobiliário urbano da Aveni-
da Paulista, em São Paulo, projeto em que
o conceito de design total foi usado em sua
forma mais ampla.

CAUDURO HOJE
Desde nossa fundação, prestamos serviços
para grandes empresas e para o poder públi-
co. Mais recentemente, desenvolvemos um
grande e desafiador projeto para a Vale, en-
volvendo a mudança do nome da companhia,
a criação da marca mundial e do design total.
Tendo em vista a globalização, a empresa

precisou se reformular e a todas as suas fren-
tes de trabalho: o design da marca mundial, o
website, a papelaria, os trens, a identidade vi-
sual dos escritórios da empresa no Brasil e no
mundo etc, fazem parte desse projeto, para o
qual criamos um departamento exclusivo de
atendimento à Vale.

O trabalho, que teve início em 2007 e
perdura até hoje, já gerou uma imensa quan-
tidade de projetos e manuais de aplicação de
marca em todo e qualquer tipo de ambiente
ou equipamento da empresa, premiando-a
com os títulos de Case de Design do Ano e
Cliente de Design do Ano.

Para esclarecer as dúvidas sobre a apli-
cação da marca, instalamos um help desk
que atende aos órgãos da multinacional, em
qualquer lugar do mundo, em português e
inglês, on-line e por telefone. Projetos dessa
magnitude, para marcas globais, contam com
a parceria da Lippincott, escritório nova-ior-
quino de design com conceitos semelhantes
aos nossos.

PIONEIRISMO CONTINUADO
Ao longo desses 40 anos de atuação, Cau-
duro Associados se consolidou como um
escritório dinâmico, oferecendo um leque de
serviços diversificados e sempre em sintonia
com as transformações do mercado. Fomos
pioneiros e nos mantivemos pioneiros. Estar
à frente significa manter um permanente
processo de renovação, de investigação teó-
rica e metodológica, de pesquisa.
Formamos um time de alto nível e experiên-
cia, capaz de responder rapidamente e com
eficiência as mais complexas demandas do
mercado. Para nós, a excelência é o padrão.

Criamos marcas e produtos que fizeram
e fazem parte do cenário do design brasilei-
ro: o Metrô de São Paulo, no final da década
de 60 e início de 70; a sinalização e mobiliá-
rio urbano da Av. Paulista - exemplo típico
de projeto no qual você não sabe onde aca-
ba o design e onde começa a arquitetura ; as
marcas e a identidade visual do Playcenter,
Banespa, Hospital São Luiz, Cesp, Credicard,

TV Cultura, Sebrae, Telesp Celulares; o "K"
azul e amarelo da Kibon.

E mais: os projetos de rejuvenescimento
de marca, ambientação e outras soluções em
branding para o Banco do Brasil, Banco Real,
Unimed, Tigre e Drogasil. Neste ano, traba-
lhamos na criação da nova marca da CPTM
e no projeto do sistema de sinalização das
estações e trens.

MARCA
Uma boa marca é um signo capaz de distin-
guir produtos, mercadorias ou serviços de
outros idênticos ou semelhantes. Ela é a es-
sência de valores de tudo que representa.
Através da marca, da assinatura, o nome
afirma sua pictorialidade: transforma-se em
imagem de si mesmo - signo de identidade.

Hoje, o que interessa é você ter uma
empresa que tem uma identidade visual or-
ganizada e a marca é um dos componentes.
É importante normatizar a comunicação de
uma empresa. Se a cada hora a empresa usa
a marca de um jeito, ela pode até ter uma
marca boa, mas nunca vai ter uma identi-
dade visual, nunca vai conseguir organizar
visualmente a empresa e ser amplamente
reconhecida.

CONSELHO AOS JOVENS DESIGNERS
Tem que ter talento e trabalhar, trabalhar,
trabalhar. O trabalho tem que ser um prazer
muito grande, essa é a verdade. Se a pessoa
gosta, tem que ir em frente e se dedicar mui-
to, pois o próximo projeto tem como ponto
de partida a experiência do último trabalho
realizado.

Text Box
CAUDURO, João Carlos. Cauduro Associados Design total. Professional publish, São Paulo, ano 19, n. 103, p. 54-56, 2009. 




