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Na estreia do Colunistas Design Rio de Janeiro a 
Tecnopop foi a grande vencedora com a conquista do 
título de Empresa de Design do Ano. A empresa 
conquistou o maior número de prêmios na 
competição: três medalhas de ouro e duas de bronze 
(veja lista completa ao lado). O júri, que se reuniu no 
último dia 23, elegeu ainda Ana Couto, ceo da 
consultoria estratégica de marcas Ana Couto Branding 
& Design, como Empresária de Design do Ano. A 
empresa também levou o Grande Prêmio de Design 
Ambiental do Ano pelo trabalho "Quiosques Nextel", 
desenvolvido para a Nextel. Leonardo Eyer, da WeDo, 
foi escolhido como Profissional de Design do Ano, e a 
sua agência levou o GP de Branding ou Design 
Corporativo do Ano por "Branding Multiplicidade", 
criado para a Multiplicidade. 
 
O 1º Colunistas Design Rio premiou ainda a Heads, 
com o GP de Design de Embalagem do Ano, por "Chuteira e Luva", criado para Fanáticos por 
Futebol. Já a Tátil Design foi o Destaque do Ano pela inovação no convite para o evento 
"Designing Naturally". 
 
Luis Marcelo Mendes, diretor da Tecnopop, contou que foi uma surpresa agradável a premiação 
de empresa do ano. "Os projetos que desenvolvemos para os nossos clientes sempre apontam 
para a combinação de criatividade, metodologia e resultados. É uma grande satisfação ver o 
rigor com que trabalhamos ser identificado e reconhecido pelo mercado", afirmou. A Tecnopop 
foi fundada em 2000 e hoje conta com 25 funcionários. Mendes informou que, entre outras 
iniciativas, a empresa tem desenvolvido um trabalho importante de branding para marcas do 
Sistema Globo de Rádio, como a Rádio Globo e BEAT98. "Também criamos um case bacana na 
intranet da Coca-Cola Brasil e estamos desenvolvendo o design de diversas exposições 
importantes em São Paulo. Lidamos com uma gama muito diversificada de clientes: da 
produtora de cinema TV Zero à Lado B, produtora de artistas como Vanessa da Mata, Lenine e 
Zeca Pagodinho", explicou. 
 
A empresa também ficou em 2007 com o título de Empresa de Design do Ano no Colunistas 
Promo. 
 



Já Ana Couto, a Empresária de Design do Ano, destacou a relevância da premiação. "A criação 
não só da categoria de design, mas de uma premiação dedicada a empresários deste 
segmento, evidencia seu reconhecimento tanto pelo mercado quanto pelos clientes, além de 
trazer uma visão empresarial para a disciplina, que se consolida, cada vez mais como 
ferramenta estratégica de negócios", disse. Para ela, os prêmios conquistados pelos projetos 
da Ana Couto Branding & Design no Colunistas mostram como o design, aliado a estratégias de 
marketing, pode ser usado por empresas de diversos portes e áreas na diferenciação e 
relevância de sua marca. Por outro lado, o Profissional de Design do Ano, Leonardo Eyer, 
contou que quando inscreveu três trabalhos da WeDo no Colunistas Design, não sabia sequer 
que seria apontado pelo júri como um profissional que se destacasse. "Não sabia que existia 
esse prêmio. Mas acredito que a força do trabalho que inscrevemos em identidade corporativa 
fez com que ganhássemos medalhas com as três iniciativas inscritas e com que eu ganhasse 
este prêmio. Estou super feliz com os prêmios". Eyer é sócio e diretor de criação da WeDo, 
fundada por ele há sete anos e que hoje conta com a sede no Rio e uma unidade em São 
Paulo. 
 
O júri de estreia do Colunistas Design Rio foi presidido por Mareio Ehrlich (Janela Publicitária) e 
integrado por Bruno Bertani (Indústria Nacional), Fábio Marinho (OPM), Marcello Queiroz 
(propmark), Nelson Varón Cadena (Correio da Bahia) e Ricardo Leite (Grama e Abedesign). O 
grupo entregou 29 medalhas, sendo três 
 
GPs, dez ouros, 6 pratas e 10 bronzes. O Colunistas Design Rio contou com 104 peças inscritas 
por 20 empresas de design e agências sediadas no Rio de Janeiro. A ata da premiação pode 
ser conferida no site www.colunistas.com.br.  



 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 jun. 2009, p. 13.  


