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Confirmando as expectativas da Abedesign (Associação Brasileira de Empresas de Design), o 
Brasil teve o maior número de peças inscritas na área Design do Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes 2009, que acontece pela segunda vez. O País participa da competição 
com 174 trabalhos, seguido pela Alemanha (138) e Estados Unidos (118). 
 
Do total de trabalhos brasileiros, 128 são provenientes de 30 empresas de design, resultado 
de uma operação b2b da Abedesign com a Apex-Brasil, que também vai levar 30 delegados ao 
festival, que terão repleta agenda de negócios durante o evento. A Abedesign vai instalar 
estande de 24 metros quadrados no corredor central do Palais des Festivais, com exposição 
multimídia e terminais com acesso aos sites das empresas brasileiras do segmento associadas 
à entidade. 
 
O investimento nesta ação em Cannes totaliza R$ 2 milhões, sendo R$ 800 mil desse montante 
subvencionados pela Apex-Brasil. Também serão publicados anúncios no Lions Daily e na bolsa 
oficial do festival, que terá brinde para os delegados. A campanha foi criada pela Tátil Design, 
empresa presidida por Fred Gelli, jurado brasileiro de Design no ano passado. 
 
"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", afirmou Alessandro Teixeira, presidente da Apex-Brasil. 
 
Com o resultado, o Brasil aumentou em quatro vezes o número de peças inscritas em relação 
ao ano anterior (48 trabalhos) e a categoria tornou-se a única liderada pelo País. 
 
Embora o evento tenha apresentado queda geral das inscrições de 20% em comparação ao 
ano anterior, a área de design teve crescimento de 362%. "O design brasileiro tem se 
destacado cada vez mais no mercado mundial e com uma participação expressiva em Cannes, 
com 15% do total das inscrições sendo de brasileiros, permitindo uma ascensão também no 
mercado interno e podendo gerar boas expectativas para os profissionais do País", argumentou 
Luciano Deos, presidente da Abedesign e jurado da categoria no festival. "O primeiro objetivo 
foi atingido, que era aumentar significativamente o número de inscrições e conseguir a 
liderança da categoria. Agora a meta é receber o maior número de prêmios", finaliza Deos. 
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