Realizar um trabalho de qualidade era
muito difícil, gastava-se muito tempo e
mão de obra, só empresas grandes eram
capazes de fazê-lo. Com a chegada da
computação gráfica, tudo mudou. O mercado está muito mais complexo" comenta.
"Hoje, a Cauduro está voltada para uma
abrangência global. Além do design, criamos o nome da empresa, fazemos pesquisa de mercado, desenvolvemos a marca e
conceitos de linguagem. São projetos extremamente abrangentes"
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Dentre outras realizações, a Cauduro foi
escolhida como responsável pelo portfólio
oficial no design de cartões na Copa 2010,
quando Garcia e sua equipe desenvolveram uma "família" de cartões que foi implantada em toda a América Latina. "Foi
um trabalho bastante interessante, pois tivemos de entender diversos públicos" O
projeto teve quatro linhas de design: jogador, taça, bola e torcida. "A Visa vendeu
um tipo de cartão para cada banco: o Bradesco comprou a taça, o Banco do Brasil
ficou com a bola de futebol, por exemplo"
O arquiteto acompanhou as mudanças
que ocorreram em sua área de atuação. "A
maneira de fazer design democratizou-se.
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tos. E ainda é até hoje. Durante todos esses anos contribuiu na consolidação do
escritório como líder no segmento de design. Além disso, é membro fundador da
ADG, Associação dos Designers Gráficos,
cujas comissões de debates resultaram na
lei Cidade Limpa de São Paulo.
O profissional possui um vínculo de 32
anos com a Credicard, cliente mais antigo
da empresa. Ele é responsável pela criação e concepção dos cartões da rede. "Por
questão de afinidade, peguei o projeto e
construí uma relação de confiança muito
forte. A Credicard nos proporcionou uma
vasta experiência. É um trabalho do qual
me orgulho" relata o executivo.
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a década de 1970, era possível escolher dois caminhos no curso de Arquitetura: paisagismo ou urbanismo. O
então estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU) Angelo Garcia acabou optando por uma terceira via, um tanto inusitada para a época. "Por acaso entrei em um escritório de
dois arquitetos. Um deles tinha foco em
comunicação visual, como o design era
chamado naqueles dias" conta Garcia.
Com mais de 30 anos de carreira, o diretor associado da Cauduro, Angelo Garcia, diz ter conseguido seu objetivo muito
cedo. No final de 1982, seu cargo na empresa já era o de coordenador de proje-

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1533, p. 60, 29 out. 2012.

