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As agências de design 
brasileiras terão presença 
ostensiva no Festival In-
ternacional de Publicida-
de de Cannes, conforme 
adiantou a coluna Em 
Pauta da última edição 
de Meio & Mensagem. 
Na semana passada, a 
Associação Brasileira 
de Empresas de Design 
(Abedesign) e a Agência 
Brasileira de Promoção 
de Exportações e Inves-
timentos (Apex) detalha-
ram o convênio assinado 
entre ambas, que resul-
tará em investimentos de 
R$ 2 milhões no evento, 
marcado para ocorrer 
entre 21 e 27 de junho, 
na França.

Desse montante, R$ 
800 mil estão sendo sub-
sidiados pela Apex. O R$ 1,2 mi-
lhão restante vem do esforço de 
empresas ligadas à Abedesign. 
O investimento já custeou 130 
inscrições de trabalhos no De-
sign Lions e financiará o envio a 
Cannes de 30 delegados filiados 
à entidade que reúne as princi-
pais agências especializadas.

Além disso, garantirá a insta-
lação no Palais du Festivals do 
estande Design Brasil, que está 
sendo criado pela Tátil Design 
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Luciano Deos acredita ser possível dobrar de três 
para seis os troféus brasileiros no Design Lions

para exposição multimídia do 
trabalho de todas as 110 filiadas 
à Abedesign. 

Para o presidente da entidade 
e jurado brasileiro da área de 
Design, Luciano Deos, o aumento 
nas inscrições de peças poderá 
garantir mais Leões para o merca-
do. “Das 18 inscrições brasileiras 
no Design Lions do ano passado, 
apenas oito foram de agências 
especializadas. Com as 130 pe-
ças que estamos enviando, mais 

as inscrições que serão 
feitas nessa área pelas 
agências de publicida-
de, as chances do Brasil 
aumentam consideravel-
mente. Acreditamos que 
podemos dobrar o total 
de três Leões do ano pas-
sado, voltando de Cannes 
com seis prêmios e colo-
cando o Brasil entre os 
líderes da área”, prevê.

No ano passado, 
quando Design estreou 
em Cannes, o maior 
participante e país mais 
premiado foi a Alema-
nha, que chegou com 
154 peças inscritas e 
saiu com dois Leões de 
Ouro, cinco de Prata e 
um de Bronze. As agên-
cias brasileiras enviaram 
48 trabalhos e voltaram 

com dois Leões de Prata, um 
para a F/Nazca S&S e outro para 
a Indústria Nacional & Diálogo 
Design — única especializada 
premiada —, além de um Bronze 
para a Leo Burnett.

O recente ganho de muscu-
latura da indústria brasileira de 
design acabou aproximando a 
Abedesign, fundada em 2004, da 
Apex, entidade que há dez anos 
é responsável pela promoção 
de produtos e serviços do País 

no exterior, sempre em conjun-
to com a iniciativa privada. O 
acordo com foco no Festival de 
Cannes é o terceiro Programa 
Setorial Integrado (PSI) assina-
do entre as partes.

“Na área do design, já tivemos 
projeto semelhante focado no IF 
Design Awards (Alemanha). 
Além do apoio à exportação de 
serviços, também pretendemos 
aproximar as agências de design 
de outras indústrias que preci-

sam melhorar a apresentação e a 
funcionalidade de seus produtos 
com vistas ao mercado interna-
cional”, frisa Juarez Leal, diretor 
de projetos setoriais da Apex. 

“O design brasileiro vive o 
seu melhor momento. Queremos 
que o mercado global perceba 
que nossa entrega tem padrão 
internacional, com custo mais 
competitivo e maior velocidade 
no desenvolvimento dos proje-
tos”, acrescenta Deos.

Com recorde de inscrições, 
Prêmio Abril elege vencedores

O Auditório do Ibirapuera, na 
cidade de São Paulo, receberá nes-
ta quarta-feira, 27, a cerimônia de 
premiação nacional da 23a edição 
do Prêmio Abril de Publicidade 
(PAP), realizado pela Editora Abril. 
Na oportunidade serão conhecidos 
os vencedores das categorias Cria-
ção TV, Criação Internet, Criação 
Revista, Melhor Utilização do Meio 
Revista, Opinião do Leitor, Mídia 
Editora Abril, Mídia TV e Grand 
Prix de Criação.

As peças vencedoras da outra 
categoria do prêmio, Criação Revis-
tas Regionais, foram conhecidas ao 
longo deste mês em festas realizadas 
nas cidades de Curitiba, Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro e Salvador. 

Na Regional Sul, a agência ga-
nhadora foi a Elétrica Comunica-
ção, com a campanha “Monstros”, 
criada para a IdealSoft. A criação 
é de Luiz Henrique Groff, Marcelo 
Przedzmirski e Murilo Domingos. Na 
Regional Central, a árvore dourada 

foi para a Lápis Raro, com o trabalho 
“Azeitona” para a Unimed de Belo 
Horizonte, criado por Flávio Chubes, 
Carla Madeira, Cristiana Guerra e 
Cristina Cortez. 

Já a Regional Rio foi conquistada 
pela F/Nazca S&S, com a campanha 
“Letreiros” para a Unimed-Rio, 
desenvolvida pelos criativos Fábio 
Fernandes, Carlos di Celio, Alessan-
dra Sadock, Antonia Zobaran, Daniel 
Oksenberg e Rafael Genu.

Por fim, a ART&C Comunicação 
venceu o PAP Regional Norte e 
Nordeste. A agência de Natal ficou 
em primeiro lugar com a campanha 
“4X4 desde pequeno”, criada para a 
Total Veículos. A criação é de George 
Wilde e Geor ge Rodrigo. A edição 
deste ano do prêmio registrou o 
recorde de peças inscritas. Foram 
mais de 850 campanhas, contra 711 
no ano passado, o que representou 
um crescimento de 21% no número 
de inscrições.
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Depois de pouco mais de um ano na JWT 
de Londres, a brasileira Fernanda Romano está 
seguindo para a equipe da Euro RSCG, também 
na capital inglesa, onde será diretora de criação 
global. “Meu foco estará em todas as contas 
internacionais e, durante um período, também 
em alguns clientes de Londres”, detalha.

A agência do grupo francês Havas instituiu 
um novo cargo para abrigá-la, com foco na área 
digital e em “experiências” para a publicida-
de. A intenção da Euro RSCG é a de que seu 
trabalho seja o embrião de uma nova unidade, 
capaz de desenvolver projetos de convergência 
de diversas disciplinas e coordenar ações em 
várias regiões do mundo.

Na JWT desde fevereiro do ano passado, 
Fernanda ocupou uma das direções de cria-
ção e formou dupla com o também brasileiro 
Christiano Neves, que permanece na agência. 
Neste período, ela desenvolveu trabalhos para 
Unilever, Nokia, Kellogg’s, Nestlé e Cadbury 
(Halls e Trident).

Antes disso, Fernanda esteve por pouco 
mais de dois anos no Grupo Lowe. Em dezem-
bro de 2005, ela deixou a direção de criação 
da DM9DDB, onde estava desde 2002, para 

Fernanda Romano troca JWT  de 
Londres por Euro RSCG inglesa

Fernanda: foco nas contas internacionais 
e também em clientes de Londres

Todos os dez profissionais atuantes no mercado brasileiro que estarão nos júris do 
56º Festival Internacional de Publicidade de Cannes foram recebidos com almoço na 
sede do Grupo M&M, em São Paulo, na semana passada. Durante a confraternização, 
eles trocaram informações sobre a preparação de cada um para o evento. Na foto 
(da esquerda para direita): Luciano Deos, da Gad (Design Lions); Sophie Schoenburg, 
da AlmapBBDO (Film Lions); Eco Moliterno, da Wunderman (Cyber Lions); André 
Faria, da F/Nazca S&S (Radio Lions); Marcelo Heidrich, da Ponto de Criação (Promo 
Lions); Alexandre Peralta, da PeraltaStrawberryFrog (Outdoor Lions); Rui Piranda, 
da Giovanni+DraftFCB (Direct Lions); Gleidys Salvanha, da W/ (Media Lions); Andrew 
Greenlees, da CDN (PR Lions); e Leo Macias, da Talent (Press Lions).

Confraternização pré-Cannes

assumir o posto de diretora executiva de cria-
ção na Lowe de Nova York, de onde saiu em 
2007 para a Lola. No mesmo ano, Fernanda 
ocupou uma das cadeiras dos EUA no júri do 
Cyber no Festival de Cannes. (AZL)
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