
Bienal Brasileira de Design será lançada em Brasília 

Evento é uma realização do MBC em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. 

O Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) farão o lançamento da II Bienal Brasileira de Design nesta quarta-
feira (2), às 19h, na Casa Fiat (SHIS, QL 12, Conjunto 10, Casa 19 – Lago Sul) em Brasília 
(DF). 

O lançamento contará com as presenças do presidente-fundador do MBC, Jorge Gerdau 
Johannpeter, do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, do 
curador da exposição, Fábio Magalhães, e do presidente da Fiat e da II Bienal Brasileira de 
Design, Cledorvino Belini. Na oportunidade, será apresentado o site oficial e confirmados os 
detalhes da programação do evento. 

A II Bienal Brasileira de Design conta com o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei de 
Incentivo à Cultura, do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Finep, do Governo do 
Distrito Federal, da Fiat, da Escola de Design da Unisinos e TV Unisinos, do Grupo Gerdau, do 
Sebrae e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O evento acontecerá de 
8 de outubro a 5 de novembro de 2008, no Museu Nacional Honestino Guimarães, em Brasília.  

Esta edição terá como foco o design industrial voltado à produção em grande escala, como 
produtos utilitários nas indústrias automobilística, aeronáutica, de máquinas agrícolas, de 
equipamentos hospitalares, assim como de produtos voltados para pequenas e médias escalas 
de produção, priorizando a qualidade e a execução dos projetos. Será explorada a 
convergência entre cultura, arte e tecnologia em prol do design para a competitividade da 
produção nacional.  

A programação prevê uma série de atividades como workshops, seminários, exposição, 
laboratórios, entre outras ações relacionadas ao tema. O principal objetivo é o fortalecimento 
da Marca Brasil, projetando a diversidade e a criatividade brasileiras no mercado interno e 
externo e contribuindo para o aumento da competitividade das empresas nacionais. 

Outro destaque da II Bienal será o design artesanal e de jóias, produtos que já abriram espaço 
no mercado internacional, principalmente pelo diferencial de ter 'a cara brasileira', mostrando, 
assim, a qualidade dos profissionais e produtos nacionais. 

“O desafio na criação de um design brasileiro está na combinação de fatores externos com 
nossa realidade específica. O designer brasileiro, em sua visão de mundo, deve levar em 
consideração nossos valores e particularidades culturais, as características de nossa produção 
industrial e de nosso modo de consumir. Sem prescindir dos avanços tecnológicos, é a partir 
do domínio de nossos meios, de nossa singularidade que iremos atingir expressão com 
identidade própria, característica que nos fortalecerá na competição internacional, sobretudo 
dentro de um mundo globalizado.  

As Bienais de Design devem indagar também sobre os valores que apontam para a existência 
de uma identidade própria no design brasileiro, ou seja, para objetos com memória cultural e 
que, ao mesmo tempo, falem o idioma global”, ressalta o curador da II Bienal Brasileira de 
Design, Fabio Magalhães. 

A primeira edição da Bienal Brasileira de Design foi realizada em junho de 2006, no espaço 
OCA do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e recebeu a visita de cerca de 35 mil pessoas, 
contemplando profissionais da área, estudantes, empresários e público em geral.  



Serviço: 

Lançamento da II Bienal Brasileira de Design 

Data - Quarta-feira, 2 de abril, às 19h 

Local - Casa Fiat (SHIS, QL 12, Conjunto 10, Casa 19 – Lago Sul, Brasília/DF) 

Informações para a imprensa - Aline Fernandes – aline@enfato.com.br - (51) 8121-7065 

Giuliana Giavarina – giuliana@enfato.com.br - (51) 8121-7065 

Luciana Fagundes – luciana@enfato.com.br - (61) 9125-4097 
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