
McFadden Design
Somos Designers,

Ilustradores, 

Redatores, 

Fotógrafos



Somos um estúdio de design simplificado, com custos acessíveis. Temos 

mais de 30 anos de experiência em identidade corporativa  e 20 em 

webdesing; uma longa carreira construída em Campinas SP, atendendo 

clientes de todos os segmentos e tamanhos. 

Mudamos para Extrema MG em 2019 para oferecer nosso conhecimento 

em design gráfico, web design e marketing numa relação mais próxima e 

pessoal com nossos clientes. 

Sobre nós



Identidade Corporativa

Nosso maior talento é a criação de uma identidade visual sólida, limpa e 

comunicativa. Muitas das marcas criadas por nosso estúdio nos últimos 

30 anos continuam tão atuais como na época de sua criação; resultado do 

nosso empenho em capturar a essência do negócio, criando uma marca 

consistente.  Por mais paradoxal que possa parecer, consistência também 

é importante, mesmo que vivamos num mundo de constantes mudanças.  

Todos os logos desenvolvidos pela McFadden trazem um Manual de 

Identidade Corporativa completo, de forma a preservar as propriedades 

visuais da marca e estabelecer normas para o seu uso e reproduções.









Empresas – Do material institucional aos catálogos de produtos 
e serviços, nosso objetivo é traduzir com clareza e objetividade 
as características técnicas, missão, valores, diferenciais  e 
posicionamento da empresa. 

Empreendimentos imobiliários – Cuidamos da identidade visual 
do projeto, incluindo a criação de marca do empreendimento e 
produção de todas as peças de comunicação impressa e digital.

Instituições de Ensino – produzimos peças institucionais, 
elementos de apoio para ações, eventos e material didático.

Material Impresso 
e Digital



Projeto gráfico para

empreendimento imobiliário

Edifício comercial Norte-Sul, 

em Campinas SP



Projeto gráfico para

empreendimento imobiliário

Residencial Piazza di Roma,

em Campinas SP



Projeto gráfico para

empreendimento imobiliário

Privilege Residence,

em Campinas SP



Catálogo institucional e de produtos.

Companhia das Ervas,

Morungaba SP



Folheto promocional Choop Bamberg,

Campinas SP



Folder para Consultoria em 

Transportes e Logística,

Thompson Management Horizons,

São Paulo SP



Criação de rótulos e embalagens



www.parasolbroadcast.com

www.redemaralevinos.com.br

www.atevi.org.br

www.co-officium.com.br

www.univerde.com.br

www.nautiplus.com.br

Algumas das marcas e sites que criamos.

Websites



Nesses 30 anos produzimos muito material para Recursos 
Humanos; folders, jornais institucionais, cartilhas educativas e 
e-books. Nessa trajetória estudamos muito sobre segurança, 
qualidade, saúde, meio ambiente e gestão para poder compor 
informativos de qualidade. 

Assim, podem contar conosco para produção de bons 
conteúdos e habilidade na simplificação de conceitos 
organizacionais, bem como criação de personagens e 
ilustrações lúdicas ou técnicas.

Treinamento & RH



Cartilha educativa para funcionários

sobre o conceito dos “5S” - Zilor, 

Lençóis Paulista SP





Periódico do Condomínio San Conrado, 

Campinas SP



Ghost-writing e projeto gráfico 

para livro de vendas do

consultor Ronaldo Nuzzi,

São Paulo SP



RICHARD McFADDEN

Designer gráfico, 

web-desinger, criação, 

ilustrações

35 9.9859-7100

www.mcfadden.com.br

PATRICIA KENNEY

Planejamento, marketing, 

produção de conteúdo e 

atendimento ao cliente

35 9.9745.9353

NEANDER HERINGER

Fotógrafo e cinegrafista 

19 9.8453-2050

Quem somos


