
Brasil conquista sete Leões 
Teresa Levin 
 
“Espetacular". Esta é a definição de Luciano Deos, jurado brasileiro de Desing, para o 
desempenho do Brasil na categoria. O País conquistou sete Leões: um de ouro, três de prata e 
três de bronze. A AlmapBBDO levou o Leão de ouro com "Identidade Havaianas", criada para 
Alpargatas/Havaianas, e ainda conquistou uma prata com "Convite SPFW", criado para o 
mesmo cliente. A GAD' levou uma prata por "Identidade Claro", criado para Claro; já o outro 
Leão de prata foi para "Toda imagem tem som", da DM9DDB para Sax só funny. 
 
Os Leões de bronze foram para Indústria Nacional e Diálogo Design por "Não Homofobia", para 
a ONG Arco-Íris; Tátil Design com "Mídia Natural", criado para a própria agência, e Agencia 
Click com "Veja mais longe", criado para Fiat Stilo. O Grand Prix da categoria foi para "Paper 
Battlefield", criado pela McCann de Hong Kong para a Nike divulgar a Liga Nike de Basquete de 
Hong Kong. No total, o Design Lions avaliou 1.139 projetos de 63 países e entregou 22 ouros, 
22 pratas e 38 bronzes para trabalhos de 26 países (veja tabela dos prêmios abaixo). 
 
COMEMORAÇÃO 
 
Luciano Deos, que havia apostado que o Brasil levaria seis Leões em Design antes do início do 
festival, comemorou muito o resultado. Como presidente da Abedesign (Associação Brasileira 
de Empresas de Design), Deos capitaneou o movimento que fez com que o Brasil ficasse com a 
liderança em inscrições, concorrendo com 124 cases, investindo R$ 2 milhões no festival para 
trazer 30 delegados e disputar Leões com as peças, além de montar um estande no Falais em 
parceria com a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos). "Nós 
jogamos em uma empreitada, somos virgens neste evento. Era um teste, não é um mundo 
que dominamos. Foi um aprendizado muito rápido em um curto espaço de tempo. Com o 
movimento que fizemos, criamos uma enorme expectativa. Fiquei supernervoso, mas o 
resultado foi incrível", comentou. O Brasil dobrou o número de peças na shortlist em relação 
ao ano passado, quando incluiu cinco contra 11 este ano. "E mais que dobramos o número de 
Leões (veja tabela abaixo), já que ano passado levamos três", lembrou. 
 
Em 2008, um deles foi para a Indústria Nacional e Diálogo Design, que abocanhou outro 
bronze este ano. 
 
O jurado brasileiro no Design Lions contou que sentiu por parte do júri uma percepção 
extremamente positiva sobre o trabalho brasileiro. "A percepção é de um trabalho de 
qualidade, irreverente, eles realmente vêem a gente assim. O júri também se impressionou 
como no Brasil temos uma visão do design orientada para negócios. Às vezes criticamos a 
nossa realidade, mas não temos noção de como esta visão está à frente de mercados maiores. 
Vemos o design voltado para a construção de produtos e em outros países não se fala nisso 
ainda", comentou. 
 
Durante a coletiva de apresentação dos vencedores, alguns jurados apontaram a alta 
qualidade dos trabalhos brasileiros e indianos. "Fizemos um movimento para gerar 
reconhecimento internacional para o Brasil e gerar negócio, para prestar serviços para outros 
mercados. Mostramos que temos um preço convidativo e que podemos trabalhar para o 
mercado externo. Cannes é uma janela para inserir o design brasileiro no mercado externo e 
gerar repercussão. É uma contribuição nossa para a indústria brasileira", acrescentou Deos. 
 
Para ele, este resultado dá uma mensagem importante para os departamentos de marketing 
no País. "O Brasil já entende a importância desta ferramenta e olha o design como foco 
estratégico. Isso já é realidade. Mas o festival chama ainda mais atenção para isso", concluiu. 
 
GRAND PRIX 
 
A presidente do júri, a francesa Sylvia Vitale Rotta, da Team Creatif, agência que tem 
escritório em São Paulo, disse que foi urna grande experiência participar de um júri com 
diferentes visões, já que 13 países estavam representados no grupo. "O design coordenou o 



nosso trabalho, nos levou a ver o que tínhamos que avaliar em cada categoria. Falo do design 
que muda as coisas à nossa volta. E cada um dos jurados deu a sua visão do que o design 
deve mostrar e o que o Cannes Lions deve premiar", contou. 
 
O trabalho que levou o prémio máximo da categoria traz 350 diferentes pôsteres que foram 
criados por jogadores do time de basquete da Nike em Hong Kong. A agência tirou fotos dos 
jogadores e, com uma técnica que uniu silkscreen e mídia digital, levou os próprios jogadores 
para montarem as imagens que resultariam nos pôsteres através de uma sobreposição de 
fotos. "É um trabalho impressionante, é o design que cria produtos e serviços para um mundo 
melhor. O processo é o conceito da ação, os pôsteres foram feitos por pessoas que usam o 
produto. Just do it. É justamente a mensagem da Nike", explicou a presidente do júri. 
 
O comentário geral do grupo de jurados foi a respeito da vida que transborda do trabalho, as 
cores empolgantes e o projeto passando o conceito da marca. 
 
"Sentimos que este pôster reflete a paixão, a dinâmica e a energia do jogo. E a logomarca 
aparece pequena, mínima. Ele só mostra o que precisa ser mostrado, sem que ela seja 
exposta demais. É um trabalho que literalmente passa o conceito da marca", falou. Ainda por 
cima, o design que levou o GP foi desenvolvido com papel reciclado. 
 
"O consumidor tem que ver o que a marca quer passar de uma forma global. E é isto que 
vemos", disse Sylvia, que foi jurada da categoria no ano passado, quando o Design estreou no 
festival. "Ano passado não tinha nada inovador. Neste segundo ano sentimos que foram 
inscritas coisas mais grandiosas e projetos mais abrangentes. Vimos muita 
contemporaneidade. Um design mais sério e estratégico. Vimos muita coisa com estilo", 
destacou. Ela disse que outros três trabalhos disputaram o GP, mas não quis citar quais foram. 
 
Marc Shillum, jurado americano, destacou que o trabalho que ganhou o GP mostrou os 
jogadores experimentando o design. "De forma interativa e interessante". 
 
Já Stephen Bell, do Reino Unido, disse que a peça transborda vida e energia. "É vibrante e 
fantástica", avaliou. Para a jurada americana Jeniffer Morla, o trabalho chega a ser um tipo de 
rede social. "São os jogadores manifestando uma nova forma de desing através dos pôsteres", 
analisou. 
 
Já Alberto Baccari, da Itália, disse que o trabalho traz o design como uma forma 
contemporânea de comunicação. "Tem a habilidade de tocar o consumidor de uma forma 
muito simples. E o design é uma ferramenta muito importante na comunicação, 
particularmente em uma época econômica em que estamos vivendo", finalizou. 
 
PROJETO CANNES 
 
A ideia de Luciano Deos após este desempenho tão positivo é ampliar a participação no 
Festival. Ele vai sugerir para que a Abedesign faça um projeto para cinco anos no Cannes 
Lions. "Temos que pensar onde queremos estar em 2015. O trabalho de divulgar o design não 
é uma campanha que se faz em uma semana. Temos que definir quando seremos líderes 
aqui", comentou. Ele também achou muito positivo ter um estande no Falais. A ideia foi 
mesmo montar um ponto de encontro, para ser uma referência e apresentar o design 
brasileiro ao Festival. "Nenhum país fez um movimento semelhante. A presidente do júri viu e 
ficou chateada por não ter participado, já que tem escritório no Brasil. Ela quer fazer um 
movimento na França, levar as peças que entraram na shortlist para lá. O jurado da África do 
Sul pediu para eu ajudá-lo em um contato com o governo de lá para fazer algo semelhante", 
informou. Deos acrescentou que, se a presidente do júri conseguir levar as peças da shortlist 
para uma exposição na França, espera montar algo semelhante durante a segunda edição da 
Brazil Design Week, que será no segundo semestre, em São Paulo. 
 



 
 

 
 



Fonte: PropMark, São Paulo, 29 jun. 2009, p. 29-35. 


