
Um projeto ao mesmo tempo deta-

Ihista e abrangente. Assim pode ser

definido o trabalho que a Verdi Design

desenvolveu para a Itaipu Binacional.

Tendo como base a reestruturação da

identidade visual da maior usina hidrelé-

trica do mundo em geração de energia, o

projeto inclui cinco módulos e vem sendo

desenvolvido desde 2007.

O primeiro módulo trata da atuali-

zação da identidade corporativa. Foram

feitos ajustes na logomarca, deixando-a

mais legível e equilibrada. Foram criadas

três versões, além de modelos com slo-

gan e assinaturas internacionais, com as

bandeiras do Brasil e Paraguai.

Também foi produzida uma paleta

com 16 cores especiais, derivadas das

quatro cores oficiais do símbolo criado

por Aloísio Magalhães em 1974 e que

representam o colorido das bandeiras do

Brasil e Paraguai. As cores são agrupadas

em quatro escalas de saturação, incluin-

Manual de

aplicação da

nova marca

do uma neutra, uma de cores vivas, uma

de cores claras e outra de escuras.

O elemento visual de maior diferen-

ciação inserido na identidade foi o grafis-

mo "Águas da Integração". O elemento

remete à integração da comunidade lo-

cal através do uso sustentável da água,

recurso que define a existência da usina.

Foi desenvolvida a padronização das

diversas sub-marcas, como a do Parque

Tecnológico Itaipu, do projeto Nandeva,

de artesanato local e da Universidade

Corporativa Itaipu UCI, entre outras.

Esse módulo inclui também a cria-

ção e aplicação da nova identidade em

veículos, uniformes, papelaria e docu-

mentos eletrônicos. O módulo se encerra

com a compilação em um Manual de

Identidade Visual de 200 páginas.

A segunda etapa inclui sistema de

sinalização para a usina, prevendo, além

da área operacional da barragem, mu-

seu, parque tecnológico, refúgio biológi-

co e complexo turístico.

A terceira parte passa pela ambien-

tação, com a produção de elementos

especiais que identificam e ornamentam

áreas internas e externas. A usina recebe

cerca de 800 mil visitantes anualmente e

deseja alcançar a casa de um milhão de

turistas nos próximos anos.

Produtos como canecas, jogos,

sacolas ecológicas, camisetas, entre ou-

tras opções, usados tanto para brindes

quanto para comercialização na loja do

complexo turístico da Itaipu Binacional,

foram personalizados.

Para finalizar a reestruturação da

identidade visual da hidrelétrica, a Verdi

Design padronizou os impressos institu-

cionais da usina. "O intuito é ter uma

unidade visual entre as peças, além de

agilizar o processo de criação e aprova-

ção dos materiais, reduzindo custos com

a produção gráfica", afirma Mário Verdi,

sócio da Verdi Design.
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