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O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi o palco na última semana da primeira Brazil 
Design Week, semana dedicada ao design promovida pela Abedesign (Associação Brasileira 
de Empresas de Design) com promoção da Apex (Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos) e apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro, BNDES, 
Sebrae, Philips, Senai e Petrobras. O evento recebeu um investimento de R$ 2 milhões e 
contou com festa de lançamento do barco Pink Fleet, de Eike Batista. 
 
Além de workshops, a Brazil Desing Week teve uma série de seminários setoriais e 
apresentou a exposição “Design Brasil Século XXI – Inovação na Indústria Brasileira”. Luciano 
Deos, coordenador geral do evento, vice-presidente da Abedesign e diretor-presidente do 
GAD’ Branding & Design, conta que a primeira edição da Brazil Design Week foi elaborada 
para solidificar o projeto setorial de exportação. Mas a perspectiva é levar o evento para o 
exterior, com uma edição em Nova York já em 2010. Deos destaca que o design deixou de 
ser uma simples questão estética para se posicionar como uma ferramenta estratégica. “E 
nesse sentido, está na hora das empresas brasileiras incorporarem definitivamente essa 
abordagem e essa visão aos seus negócios”, complementa. 
 
Essência 
 
Um dos workshops abordou justamente a construção de marcas como essência de uma 
empresa, transformada em ativos. A idéia foi uma das defendidas por Ana Couto, designer e 
ceo da Ana Couto, no workshop que apresentou com foco em branding design. Ana partiu da 
pergunta “onde estão as grandes marcas brasileiras?”, feita há 15 anos ao retornar de seu 
mestrado nos EUA, para mostrar o papel transformador do design quando o assunto é 
inovação. Para ela, qualidade e confiança são fatores inerentes para quem busca afirmar uma 
marca e o branding é primordial para criar relacionamentos duradouros e de confiança com o 
consumidor. Como exemplo, ela citou o trabalho desenvolvido por seu escritório para a 
concessionária de energia elétrica Ampla, antiga CERJ. 
 
Nele, ela se firmou nos chamados quatro pilares do branding: gerar diferenciação, criar 
propriedade, ser relevante e manter consistência. E destacou que é fundamental ir além da 
identidade visual, agregando carisma. Para Ana, a implementação desses quatro fatores é 
determinante para o trabalho de branding de uma marca. Ao lado da ceo da Ana Couto 
estavam Luciano Deos; Lincoln Seragini, presidente da Seragini/Farné/Guardado Design, e 
Ronald Kapaz, sócio-proprietário da OZ Design, que apresentaram um panorama do branding 
no Brasil.  
 
Exportação 
 
Segundo estimativas do setor, o design movimenta cerca de US$ 150 milhões por ano no 
Brasil. O segmento vem evoluindo na estruturação do seu projeto de exportação em parceria 
com a Apex-Brasil. A Brazil Design Week foi realizada entre os dias 9 a 14. A semana contou 
ainda com rodadas de negócios sobre o design brasileiro e com o Design Trade Show, uma 
exposição em formato de feira com 40 estandes dos mais importantes escritórios brasileiros 
de design e as principais instituições de fomento e financiamento.  
 
A idéia da organização era criar um ambiente para promoção de negócios e geração de 
conhecimento. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Julio Bueno, compareceram à 
abertura do encontro. Durante a Brazil Design Week, foram apresentados, entre outros, cases 
de empresas como Motorola, Starbucks, Procter & Gamble e Fiat, através dos seminários 
setoriais. Entre os participantes do evento estiveram Cláudio Ribeiro (Motorola International); 
Fred Gelli (Tátil Design); Guto Índio da Costa (Índio da Costa); Christopher Reitz (Fiat 
Group); Ricardo Athayde Abelheira (Embraer); Ricardo Leite (Crama Design Estratégico); 
Gian Martinez (Coca-Cola Brasil); Cello Macedo (Cervejaria Devassa) e Cristiana Tavares 
(Procter & Gamble). 
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