
Lançado programa para promover exportações de design 
 
O presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX-Brasil, Juan 
Quirós, e o presidente da ABEDESIGN - Associação Brasileira das Empresas de Design, Manoel 
Müller, assinaram nesta terça-feira, durante a I Bienal Brasileira de Design, um convênio para 
promover as exportações do design brasileiro. Por meio da parceria, que cria o Programa 
BRASIGN, as duas entidades investirão recursos técnicos e mais de R$ 2 milhões.  
 
Já por meio deste convênio com a APEX-Brasil, a ABEDESIGN ocupa na I Bienal do Design um 
espaço de 280 m². Ambientado com o conceito "The Brazilian Appeal in Design" (Atração do 
Design Brasileiro), a entidade concebeu espaço para divulgar o trabalho e a criatividade de 
seus designers e das empresas brasileiras. Ainda no âmbito da mostra, as duas entidades 
promovem a visita de jornalistas estrangeiros especializados em design e uma rodada de 
negócios com compradores de diversos países. Estas ações visam permitir um contato mais 
estreito entre o público internacional com nossa cultura e, por conseqüência, quebrar barreiras 
e paradigmas com relação às empresas brasileiras de design. 
 
O programa prevê ainda a criação de uma marca setorial que identifique o design brasileiro, a 
divulgação do setor no exterior por meio da participação das empresas em feiras, missões e 
congressos em outros países, convite a jornalistas estrangeiros especializados para conhecer o 
design brasileiro in loco, rodadas de negócios com empresários estrangeiros e pesquisas para 
identificar mercados com potencial para consumo do design brasileiro, entre outras atividades 
promocionais. 
 
"O design é essencial na elaboração de itens competitivos, de alto valor agregado e de boa 
aceitação. Ele ganha cada vez mais a atenção como diferencial essencial na busca por uma 
posição de destaque no mercado internacional", afirma Juan Quirós, presidente da APEX-Brasil. 
 
Na opinião de Manoel Müller, presidente da ABEDESIGN, "assim como o cinema, a publicidade 
ou a indústria de software, o design brasileiro se configura como setor da economia capaz de 
gerar recursos e divisas para o país". 
 
A Bienal, que acontece na Oca do Parque do Ibirapuera desde o último dia 19, permanece no 
local até o dia 6 de agosto. Ela é uma realização conjunta do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e conta com o apoio 
da APEX-Brasil. 
 
Metas do convênio 
 
Além de alavancar a exportação de US$ 3,2 milhões até março de 2007, o BRASIGN pretende 
ampliar em 30% o número de empresas exportadoras brasileiras, beneficiando 50 firmas 
associadas à ABEDESIGN. Buscará ainda criar 60 novos postos de trabalho. Seus mercados-
alvo, entre tradicionais e não tradicionais, serão Itália, França, Espanha, Portugal, México, 
Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile, Estados Unidos, China e Índia. 
 
O setor de design no Brasil 
 
Hoje existem no Brasil mais de 300 escritórios de design envolvidos na criação e 
desenvolvimento de produtos nas mais variadas áreas. Qualquer reflexão que se faça hoje 
sobre sociedade, economia ou cultura, seja em escala local, seja em escala planetária, passa 
inescapavelmente pelo design. Ele está presente em cada momento do cotidiano, em cada 
produto consumido, em cada serviço usado. No Brasil, apesar do papel estratégico 
desempenhado pelo design na competitividade interna e externa, a consciência de sua 
importância deve ser ainda mais disseminada. 
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