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Se no Cannes Lions 2008, quando a categoria Design Lions foi realizada pela primeira vez, o 
Brasil obteve três Leões (dois de prata e um de bronze), com 48 inscrições (de oito agências 
especializadas e, as demais de toda a área de comunicação), a expectativa para este ano é de 
assegurar pelo menos seis estatuetas no festival. 
 
Luciano Deos, representante brasileiro no júri desta competição, está convicto de que esse 
volume não é utópico especialmente porque os Estados Unidos, país que obteve oito Leões e o 
Grand Prix no ano passado, vai participar com número menor de trabalhos em 2009. 
 
O Brasil, ao contrário, vai estar presente com 130 inscrições, apenas de agências afiliadas à 
Abedesign (Associação Brasileira de Design), da qual Deos é presidente. O designer, que 
também preside o Gad', escritório que está completando 25 anos de operações em 2009, 
prevê que agências de publicidade e promoções, por exemplo, podem inscrever mais 70 peças 
no Design Lions. 
 
Para motivar as agências desse trade a inscrever no Cannes Lions 2009, Deos montou 
estratégia com as 110 agências associadas à Abedesign, e conseguiu arrecadar R$ 1,2 milhão, 
recurso que subsidiou o pagamento das inscrições, cada uma delas ao custo de € 380, e 
também dos 30 delegados, € 2.175 P por pessoa, que viajarão para acompanhar o festival. Em 
2008, apenas Deos participou como delegado. 
 
"Esse dinheiro também vai viabilizar nosso stand de 24 metros quadrados no Palais des 
Festivais, que vai ser instalado estrategicamente no espaço de exibição da short list e dos 
trabalhos vencedores no Design Lions. Vai ser um local no qual vamos promover ações de 
relacionamento, computadores com links para todas as afiliadas à Abedesign e também 
materiais promocionais. Estamos acertando com um profissional de relações públicas para 
termos encontros empresariais com o objetivo de negócios. A idéia é ter pelo menos dez 
contatos produtivos", explicou Deos, que também conseguiu apoio da Apex-Brasil (Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que está investindo R$ 800 mil na 



ação da entidade em Cannes. "Essa subvenção da Apex-Brasil garante mais prestígio ao nosso 
negócio, afinal o design é um artigo de exportação", ele acrescentou. 
 
Além do stand, cuja concepção foi entregue à carioca Tátil Design sob a coordenação de Fred 
Gelli, diretor geral da agência e que participou do júri do Design Lions em 2008, a Abedesign 
vai inserir anúncios no jornal Lions Daily, no livro do Cannes Lions 2009 e peça promocional na 
bolsa entregue aos delegados. 
 
"Vamos ser muito ativos. Toda a delegação vai trabalhar em conjunto porque esse é o papel 
da Abedesign: reunir forças para termos competitividade e um modelo de gestão vencedor", 
disse o jurado, lembrando que o Brasil entende de crise, pois sempre está com uma na 
agenda. "O mercado internacional reconhece isso como uma vantagem. Agências, de outros 
países pedem pelo menos seis meses para executar um job. Nós entregamos com qualidade 
em apenas dois. Dependendo da variação do dólar, os preços brasileiros são mais atraentes". 
 
Para Deos, o design brasileiro vem conquistando espaço cada vez maior em competições como 
o IF Design e o D&AD. As ações da Apex em cerca de 700 feiras e eventos em todo o mundo 
ampliam o conhecimento sobre o trabalho feito no País. Ele destaca que nas reuniões que 
mantém na Apex-Brasil, pede para que a agência incentive a venda de serviços brasileiros e 
não apenas o produto. Juarez Leal, coordenador de projetos da agência, entende que o design 
brasileiro já é reconhecido internacionalmente nos segmentos de moda e calçados, por 
exemplo. "Esses mercados oferecem valor agregado e isso exige arcabouço técnico e 
apresentação exemplar", afirmou Leal. 
 
"Qualquer país que queira ter participação efetiva no comércio mundial deve constantemente 
criar e aperfeiçoar seus produtos, investindo em inovação, tecnologia e design. Para 
ganharmos novos mercados e consolidar os já existentes, é fundamental um vigoroso trabalho 
de construção da imagem do produto brasileiro no exterior, de forma a agregar-lhe um 
diferencial que aumente seu valor de mercado. E a contribuição do design nesse processo é 
indiscutível", argumentou Alessandro Teixeira, presidente da Apex-Brasil, lembrando que a 
Abedesign vai ter ação conjunta com o projeto Film Brazil em Cannes, também apoiado pela 
agência de fomento. 
 
Deos arremata: "O design no Brasil atravessa um bom momento, pois se tornou importante 
instrumento na construção de novas tecnologias, produtos e imagens e o Festival de Cannes é 
uma ótima oportunidade para a exposição de nossas peças e profissionais. Ainda mais pelo 
fato de a categoria ter sido criada recentemente e atrair a atenção de todos. Temos mais de 
400 escolas e cursos de especialização, o que demonstra o interesse que o design vem 
despertando. Algumas empresas, como a Procter & Gamble e a Coca-Cola criaram vice-
presidências específicas para a disciplina". 
 
O executivo Odmar Almeida Filho, diretor executivo das unidades de negócios jornais e digitais 
do Grupo Estado, está otimista em relação ao festival, do qual participa pela primeira vez. Ele 
informa que há queda de inscrições, mas que elas ainda estão sendo aceitas pelos 
organizadores e promete balanço oficial apenas para o final deste mês. "O pessoal de design 
está mostrando grande profissionalismo na sua abordagem. Esse esforço vai gerar 
resultados".  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 15.  


