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Design embalagem: ConstruinDo marCas

engenharia reversa no ProCesso Criativo

Convença-me ou te Devoro

Carlos ZarDo

Julio silver

Com um olhar focado no ser humano, 
o pensamento do design vem ajudando as 
empresas a desenvolver diferencial competitivo, 
criando valor real e percebido. Analisar e discutir 
o Design como uma ferramenta estratégica 
e de inovação para os negócios e as marcas 

pensando o universo das embalagens e um de 
seus principais assuntos, a sustentabilidade, 
que vem se tornando um tema cada vez mais 
recorrente e uma demanda ainda maior por 
parte do mercado e da sociedade como um 
todo.

Nesta oficina os alunos trabalharam com 
o processo de criação de uma marca, mas 
invertendo a ordem e o processo de sua 
construção.

Foram apresentados alguns símbolos de 
marcas reais já desenvolvidas e implementadas 
mas não serão revelados os nomes nem as 
áreas de atuação destas marcas.

Os alunos  analisaram o desenho do símbolo 

e criaram um nome para a marca.
Com o nome e área da marca identificados,  

prepararam a defesa do projeto e apresentaram 
para toda a turma no final da oficina.

Essa oficina teve  como objetivo estimular 
a busca pela subjetividade e a construção de 
uma defesa coerente e forte para um projeto 
de marca.

 “Nunca na história deste país” se falou 
tanto em design. 

Com a crescente disseminação dessa área 
antes tão carente de profissionais, surge uma 
demanda proporcionalmente grande por parte 
das empresas.

Seguindo este caminho, aumentou-se a 
quantidade de instituições de ensino oferecendo 
curso de design, e consequentemente todo ano 
temos uma enxurrada de novos profissionais no 
mercado.

Como o mercado tem recebido estes 
profissionais e o que estes novos designers têm 
a oferecer?

Esta discussão vem amadurecendo, e 
atualmente um designer criativo e talentoso, 
que conhece softwares gráficos e apresenta 
soluções visualmente interessantes já virou 
commodity.

Afinal, que características e qualidades 
serão necessárias para este profissional encarar 
um mercado voraz e cada vez mais exigente?

A complexidade da questão não nos 
permite formular respostas definitivas, porém 
tentaremos propor alguns parâmetros e quebrar 
alguns paradigmas que ajudarão a fortalecer a 
relação entre o designer e o mercado.

Julio silver
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aProveitanDo o esPaço Com CriativiDaDe

Design,  inovação e Futuro 

beto lima

valDir soares

Apresentação de “cases” do uso da criatividade 
na publicidade e no design em diferentes suportes 
aplicados em espaços urbanos. 

Palavras-chave:
Espaço, criatividade, aproveitamento.
Cada vez mais há a necessidade de se inovar 

e surpreender o público com comunicação 
criativa. Para isso exploram-se novos suportes 

para a veiculação dessa comunicação em mídias 
alternativas. 

Apresentação de 154 cases do uso da 
criatividade na publicidade e no design em 
diferentes suportes aplicados em espaços 
urbanos. 

Tendências e Inovações que fazem os 
desenvolvimentos gráficos se fixarem em 
diversos projetos. O papel do designer no 
mercado.

Criatividade e Criação: uma nova 
embalagem do adorno pessoal

Paulo Nogueira
Tão antiga quanto o homem, a arte e o gosto 

de se enfeitar têm acompanhado a humanidade 
desde sua mais remota existência. Metais e 

pedras preciosas, em sua beleza e raridade, 
simbolizam poder, beleza, status, identidade 
e espiritualidade. Nossa paixão por esses 
materiais e suas possibilidades não mudaram 
ao longo dos anos. Mudaram as técnicas e os 
métodos, sempre a serviço da criatividade e do 
talento dos  joalheiros e artesãos, capazes de 
transformar o material bruto retirado do fundo 
da terra em peças de esplendor delicadeza, 
força e complexidade.

Joalheria De autor e teCnologia aPliCaDa ao 
ProCesso Criativo 
Paulo nogueira

Quando se pensa no produto jóia, 
nós pensamos no glamour, nos sonhos, e 
principalmente na beleza. Essa beleza está 
relacionada diretamente com dois fatores: a 
matéria prima e o design.

As jóias produzidas por  joalheiros e artistas 
são consideradas jóias de arte,

também chamadas de jóias de autor ou 
jóias assinadas, podendo ser  peças únicas e de 
alto valor criativo e artístico.

 No caso da joalheria, sempre há uma 
relação entre conforto e conveniência, além da 
beleza e da qualidade.

Normalmente o design de jóias está 
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CriativiDaDe e Criação: uma nova embalagem 
Do aDorno Pessoal

Tão antiga quanto o homem, a arte e o gosto 
de se enfeitar têm acompanhado a humanidade 
desde sua mais remota existência. Metais e 
pedras preciosas, em sua beleza e raridade, 
simbolizam poder, beleza, status, identidade 
e espiritualidade. Nossa paixão por esses 
materiais e suas possibilidades não mudou 

ao longo dos anos. Mudaram as técnicas e os 
métodos, sempre a serviço da criatividade e do 
talento dos  joalheiros e artesãos, capazes de 
transformar o material bruto retirado do fundo 
da terra em peças de esplendor delicadeza, 
força e complexidade.

relacionado com as tendências da moda. 
Felizmente a moda não é estática, pois existem 
designers de jóias e joalheiros inovando o 
mercado a cada  instante em função de sua 
criatividade, gerando novas tendências.

A criação de uma nova jóia também pode 
estar relacionada com os materiais utilizados na

confecção da jóia, assim como a demanda 
do mercado consumidor.

O processo de criação de uma jóia possui 
um alto teor artístico e criativo, aliando-se à 
técnica, já que durante o processo de criação, 

deve-se ter a noção de cada detalhe da peça 
depois de finalizada. Nesses detalhes inclui-se o 
conhecimento dos materiais e dos acabamentos 
utilizados para a confecção da jóia .

Atualmente a informática pode vir a auxiliar 
no processo de criação através da utilização de 
softwares específicos para desenho de jóias, 
podendo assim formar uma biblioteca de 
estilos, não só para detalhamento específico, 
como também para produção, facilitando e 
agilizando a criação e a confecção de uma nova 
jóia.


