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Entre os primeiros projetos da nova diretoria da Abedesign (Associação Brasileira de Empresas 
de Design) está um estudo, uma espécie de mapeamento do design no País. O objetivo, 
segundo Luciano Deos, presidente da entidade, é obter mais informações estratégicas do 
design brasileiro para dar força ao segmento. 
 
"Uma das primeiras ações da nova diretoria será mapear o design no Brasil, identificar o 
número de profissionais, de empresas, como elas contratam, saber o perfil dos seus clientes", 
disse Deos, que é diretor-presidente do GAD' Branding & Design. Segundo ele, sem 
informações estratégicas, como também saber quais são as agências que têm áreas internas e 
aquelas que contratam terceiros, fica difícil criar estratégias para o setor. "Falta inteligência de 
mercado", falou. 
 
O executivo comentou que o estudo deve ser feito no segundo semestre, sendo que outra 
meta é estabelecer indicadores ao longo do ano e abrir capítulos regionais da entidade. Criada 
em 2004, a Abedesign reúne hoje 110 empresas associadas - o objetivo é chegar até o final de 
2010 com 300 associados. 
 
"Queremos ter grande representatividade de outros estados, para se consolidar como uma 
associação nacional. O processo de expansão inclui a abertura de capítulos regionais. 
Precisamos de empresas fortes e por isso vamos trabalhar na qualificação do processo de 
gestão", reforçou Deos. 
 
Juntamente com Deos, tomou posse na última segunda-feira (8) a nova diretoria da 
Abedesign, que comandará a associação até 2010. Na cerimônia, os executivos lançaram a 
segunda edição da Brazil Design Week, que este ano será em São Paulo, e falaram sobre o 
convênio firmado com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil). 
 
A Abedesign concentra esforços na participação do Brasil no Festival Internacional de 
Publicidade de Cannes. Por meio do convênio com a Apex, foram subsidiadas as inscrições de 



128 peças brasileiras e a ida de 30 delegados ao festival. O investimento é de R$ 2 milhões. A 
meta é trazer cerca de seis prêmios de Cannes. 
 
Segundo a Abedesign, o bom momento do design pode ser atribuído a movimentos como a 
maior relevância mercadológica do design e a percepção da área como diferencial para a 
comunicação das marcas, além da conquista de prêmios mundiais e escritórios com padrão de 
criação internacional. 
 
A nova diretoria da entidade é composta por Luciano Deos (GAD'), na presidência; Guto índio 
da Costa (Índio da Costa Design), como vice-presidente; Giovanni Vanucci (Oz Design), como 
diretor de expansão social; Gian Franco Rocchiccioli (Sart Dreamaker) e Márcio Ohta (Brander) 
como diretores de promoção comercial, Gustavo Gelli (Tátil Design) e Fernando Faria (Pande 
Design) como diretores de gestão e capacitação e Manoel Muller (Muller & Camacho) e Lincon 
Seragini (Seragini, Farne & Guardado), como diretores de assuntos regulatórios e fomento. 
 
BRAZIL DESIGN WEEK 
 
Na segunda edição, a feira é considerada uma oportunidade para geração de negócios entre 
profissionais de design e representantes da indústria mundial. A Brazil Design Week 2008 teve 
público de mais de cinco mil pessoas e 6o palestras, para esta edição a feira terá 40 estandes 
dos principais escritórios de design do País. 
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