
Fundador e presidente da GAD', holding de serviços de marca, e tam-
bém presidente da Associação Brasileira de Empresas de Design (Abe-
design), Luciano Deos promete mostrar no Festiva! de Carmes, que
ocorre agora no final de junho, a relevância do design brasileiro. Um
convênio firmado entre a Abedesign e a Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) irá resultar em
um estande de 24 metros quadrados da entidade no corredor central
do Ralais dês Festivais, com exposição multimídia e terminais com
acesso aos sites das empresas brasileiras. A Abedesign também foi
responsável por fomentar a inscrição de 130 trabalhos provenientes
de empresas de design para concorrer na categoria Design Lions, da
qual Deos é o jurado representante do Brasil. Dessas empresas tam-
bém embarcarão rumo à Riviera Francesa 30 delegados,, que terão de
cumprir uma repleta agenda de negócios durante o festival. O inves-
timento nessa ação em Cannes totaliza R$ 2 milhões, com R$ 800 mil
desse montante subvencionados pela Apex-Brasil. Nesta entrevista,
Deos fala qual o retorno que espera dessa ousada ação em Cannes.
Também analisa o atual momento do design brasileiro e ressalta a
importância que a disciplina tem hoje na comunicação. Deos ainda
faz um elogio à Coréia do Sul. Segundo ele, o design que está sendo
praticado por lá deve ser motivo de estudos. Corno exemplo, cita as
indústrias automobilística e de eletroeletrônicos coreanas.
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No ano passado foi o Fred Gelli, en-
tão jurado brasileiro de Design Lions,
que apresentou um workshop muito
elogiado no festival. Agora é a vez da
Abedesign, que terá um estande no
Falais. Como essas iniciativas ajudam
a promover o design brasileiro?
Esse será um envolvimento importante, sem pre-
cedentes. É o primeiro movimento consistente
do design brasileiro dentro do negócio da comu-
nicação, e logo em seu coração, onde as coisas
retumbam. Primeiramente, essa ação irá ajudar
muito internamente, O trade de comunicação no
Brasil passará a ver o design brasileiro de uma
outra forma, com uma grande representativida-
de, com força, com capacidade de articulação,
como capacidade de desenvolvimento de negó-

cio, como um grande parceiro estratégico de to-
dos os players da comunicação, sejam clientes
ou agências. Em segundo lugar, o trade da co-
municação mundial, de certa forma, vai ver uma
força que o Brasil tem além de sua publicidade
tradicional, não só pelo volume de inscrições que
teremos em Cannes, mas também pela nossa
produção e desenvolvimento no mercado exter-
no. Existe aqui um setor estruturado, organizado
e que quer ir em busca do mercado externo. As
próprias produtoras de filmes já fazem isso há
algum tempo, também por meio do Festival de
Cannes. As empresas de design podem seguir
o mesmo caminho, pois possuem experüse no
negócio e podem posicionar o design brasileiro
como uma atividade de padrão internacional. As-
sim, nosso segundo objetivo é gerar negócios in-
ternacionalmente, Um terceiro ponto é aumentar

o reconhecimento e penetração no mercado inter-
no; e, por último, iremos levar 30 delegados por
meio da Abedesign, São 30 donos de escritórios
de design que irão conhecer aquele universo que
é o Festival de Cannes e que voltarão diferentes.
Irão perceber que estamos inseridos em um mun-
do muito maior e vão deslumbrar novas oportuni-
dades para seus negócios. Ninguém assina con-
trato lá no Falais, mas isso pode gerar demanda,
até porque muitos escritórios de design daqui já
prestam serviços para fora do Brasil.

Você foi pela primeira vez para
Cannes em 2008, quando a
categoria Design estreou.
Você voltou diferente de lá?
Claro que sim. Não tem como sair indiferente de

um evento daquela magnitude, com
uma profusão de disciplinas e onde a
questão da integração está cada vez
mais presente, Em Cannes nós pode-
mos comprovar que o valor da comu-
nicação está na integração dos meios,
de uma forma rnais ampla. E uma idéia
que nasce, vira um fume, entra em uma
rede social, vai para a rua, vira viral;
tudo é uma coisa só. A acentuação da
queda das barreiras entre disciplinas é
evidente no festival, não é um discurso
da boca para fora. Nós é que resistimos
e olhamos para ações segmentadas,
sendo que o mundo não quer nada seg-

mentado, Eu voltei, sim, diferente de Cannes, tanto
que quando fui convidado a ser jurado neste ano
pensei na idéia do estande e movimentei a Apex
para viabilizá-lo.

A Film Brazil, também com apoio da
Apex, está presente em Cannes há
alguns anos. Vocês se inspiraram no
modelo dela?
Eu conversei bastante com o pessoal da Film no
festival passado. Alguns insights vieram dessas
conversas, mas o nosso estande deste ano está
muito baseado na minha experiência no festival,
Porém, como eles também respondem a uma ge-
rência da Apex, que é a gerência de serviços,
pretendemos fazer alguma ação em conjunto
agora em 2009.
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O que você espera da participação do
Brasil neste ano na categoria Design?
Espero uma performance de certa forma melhor
que no ano passado, que foi considerada uma avant
prernière muito boa. Também espero uma perfor-
mance muito boa até porque, no sentido inverso
da crise, devemos ter entre 170 e 200 trabalhos
inscritos. Só pela Abedesign estamos inscrevendo
130 trabalhos. Para efeito de comparação, no ano
passado foram apenas oito peças de escritórios de
design; o resto veio de agências de publicidade,
Assim, espero pelo menos dobrar o
número de Leões conquistados em

i, que foram três.

para vender serviços lá fora, mas, sim, para que
o setor ganhe mais musculatura e competência
de gestão para introduzir mais design em outros
setores da economia além da comunicação.
Com o design brasileiro ganhando consistência,
podemos dar também mais valor, por exemplo,
ao móvel brasileiro, à jóia, ao calçado e a outros
inúmeros produtos que irão gerar negócios para o
País. Obviamente que o setor também sofre com
essa redução de investimentos e esse momento
de incertezas provocado pela crise econômica,

De que forma você tem se
preparado para esse júri?
Não existe muita preparação, ainda
mais nessa categoria. O trabalho
das empresas brasileiras, em sua
maioria, eu já conheço. O que vem de fora só terei
acesso na hora, Nosso segmento não é igual ao da
propaganda, onde temos sites e meios para ver o
que ocorre no mundo inteiro. O negócio é esperar
o festival e ver quais as orientações da presidente
do júri deste ano, quais critérios ela irá colocar
para que possamos avaliar os trabalhos, O que eu
fiz foi conversar com o Fred Gelli, Fizemos um en-
contro com os associados da entidade, dando di-
cas de como inscrever em Carmes, falamos sobre
os bastidores do festival, nada muito além disso.

Independentemente de competição
e resultados, de que forma você
avalia o design no Brasil?
A gente vive um momento institucional excelente,
por vários motivos, Temos mais de 400 cursos
de design no Brasil, a primeira escola superior
da disciplina, que já tem quase 50 anos; temos
um grande número de escritórios estruturados,
alguns de grandes dimensões, e o mercado já
reconhece o design como uma atividade especia-
lizada. O governo e outros agentes olham o design
já como uma ferramenta de valor estratégico e
não só como um elemento de geração estética.
No momento em que falamos que a inovação é
pressuposto de qualquer negócio, o design é tido
como uma ferramenta de alavancagem. A Apex,
por exemplo, não tem interesse em nos apoiar

Mas nosso grande desafio é qualificar as empre-
sas do setor no sentido de proporcionar urna visão
mais aguda de negócios para gerar um mercado
mais forte.

Quando falamos em design,
algumas grandes empresas mundiais
são lembradas de imediato, como a
Apple, talvez o principal exemplo
mundial de como um design eficiente
pode transformar produtos em ícones
mundiais. Você tem algo de diferente
nesse sentido feito aqui pelas
empresas brasileiras? Algum case
relevante?
Aqui no Brasil, quando falamos em design, é inevi-
tável citar as multinacionais, pois elas já têm o de-
sign impregnado dentro de sua cultura, trabalham
com mais excelência nessa área, Cada vez mais
as multinacionais têm aberto centros de designs
no Brasil. E o bom é que cada vez mais designers
brasileiros têm participado das equipes das mul-
tinacionais mundo afora, até em cargos de chefia,
como ocorre na Volkswagen. As empresas genui-
namente brasileiras vêm entendendo a importân-
cia do design, Elas conhecem a capacidade da
ferramenta, mas ainda possuem dificuldade de
lidar com isso, de planejar o tempo, de investir,
de construir uma inteligência interna. Eu acredito



que as pequenas e médias empresas brasileiras
que estão nascendo com uma visão mais moder-
na de negócios serão mais rápidas e pródigas em
usar o design a seu favor. Uma pequena empre-
sa orientada para o design pode rapidamente ter
uma imersão no mercado e construir um espaço
importante.

Premiações que têm surgido nessa
área, como o Colunistas, que é um
prêmio tradicional da área publici-
tária e que inseriu uma versão de
design neste ano (já tinha também a
versão Promoção), podem ajudar a
alavancar o meio?
Estamos em um momento em que todos olham
para o design e diversos prêmios têm surgido. Al-
guns vão ficar, outros não. É o mercado que irá res-

melhores cabeças do mundo para seu país, da
Apple, da BMW.. E o resultado está aí, na indús-
tria automobilística, com a Tucson e outros mode-
los, nas empresas de eletroeletrônicos, como LG
e Samsung.

Há uma corrente que diz que os futu-
ros CEOs das empresas serão profis-
sionais de design. O que você pensa
disso?
Hoje as grandes empresas mundiais, como Uni-
lever, Procter&Gamble e Coca-Cola, já possuem
o cargo de VP de design, pois é a forma de ver
os produtos por uma abordagem multidisciplinar,
por outras variáveis. Realmente, o design já está
tendo uma importância tão grande dentro das
empresas como as áreas de RH, TI, marketing e
outras, E é inevitável que profissionais de design

que trabalham sob uma orientação
estratégica acabem tendo cada vez
mais funções de manager dentro
das corporações. Portanto, só tenho
a dizer que essa corrente já é uma
realidade,

ponder a isso. Esses prêmios devem responder às
premissas da atividade, Acho significativo quando
as premiações mais tradicionais do mercado olham
para o design de forma relevante.

Quais são os países que mais se
destacam pelo design hoje em dia?
Tradicionalmente temos os Estados Unidos; exis-
te algo diferente vindo da Espanha; temos os ale-
mães, que são "irritantemente competentes", e
os ingleses, que estão sempre na vanguarda do
design, tanto em pensar o design como olhá-lo de
urna forma estratégica, trabalhá-lo em dimensões
diferentes, agregando serviços e sustentabilidade
dentro das cidades, Mas a bola da vez da área são
os coreanos. Esses caras devem ser estudados,
Estão criando uma cultura própria, Possuem o Ko-
rea Institute of Design Promotion, um órgão com
muito dinheiro e inteligência que está trazendo as

O fato de o designer ter
cada vez mais participação
na construção de uma
marca pode ser o motivo
dessa tese?

Sem dúvida. A forma de pensar do designer é sis-
têmica, multidisciplinar e permanente. Sistêmica
porque é integrada; multidisciplinar porque englo-
ba todos os aspectos da comunicação; e perma-
nente porque trabalha dentro de um processo de
longo prazo. O processo de construção de uma
marca está cada vez mais apoiado na verdade da
entrega e menos na promessa. Antigamente o con-
sumidor se apoiava na comunicação dos produtos
e não tinha capacidade de contestar, de criticar ou
de comparar como nos dias de hoje. Estamos em
um tempo em que além da comunicação é preciso
provar. A Apple é o grande exemplo dessa era, Há
muitos anos que ela deixou de investír em grandes
propagandas. A Apple é branding puro; lança um
produto e todos vão para as lojas admirá-lo. É uma
empresa que gera estilo, linguagem, unidade, co-
erência, inovação e muitos outros trunfos apoiados
no design. g
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