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Com uma visão mais macroeco
nômica, a Brazil Design Week dei
xa o glamour do Rio de Janeiro 
e pretende atingir o “economês” 
falado em São Paulo. A segunda 
edição do evento acontecerá 
em São Paulo, entre os dias 3 e 
6 de novembro, com organiza
ção da Associação Brasileira de 
Design (Abedesign) e apoio da 
Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(ApexBrasil).

Depois de a edição de estreia 
ter sido realizada no Museu de 
Arte Moderna (MAM), em setem
bro do ano passado, a semana do 
design brasileiro passa a acon
tecer na Fecomercio, na capital 
paulista. A escolha do local de
monstra a alteração no perfil do 
evento, que terá investimentos de 
R$ 2 milhões. 

A partir de agora, a Brazil Design 
Week pretende unir as pontas de 
atuação da área no País, o compra
dor e o criador, sem deixar o finan
ciador de lado. “A participação de 
outras associações, de outros mer
cados, representa bem isso. A alma 
do evento é aproximar os negócios”, 
conta Luciano Deos, do Gad Design 
e presidente da Abedesign.

Negócio, aliás, é um dos tripés 
do evento — formado pelo conte
údo relevante e pela exposição de 
trabalhos premiados. Cerca de 30 
expositores estarão no trade show. 
A carioca Red Bandana, por exem
plo, terá um hall da fama com per
sonalidades que já utilizaram o lenço 
vermelho, símbolo da empresa.

A Brazil Design Week ainda 
contará com workshops, seminários 
e fóruns, com participações da As
sociação dos Designers de Produto 
(ADP) e da Associação Brasileira de 
Embalagem (Abre), entre outros. 
Serão cerca de 20 workshops com 
30 participantes cada. 

O evento debaterá também o 
fomento da atividade no País, a 
sustentabilidade e o impacto de 
ações de design e a participação 
das instituições de ensino na 
formação de profissionais no mer
cado. Já estão com presença ga
rantida no evento os presidentes  
de júri das duas edições de Design 
do Festival de Cannes — em 2008, 
ano de estreia da categoria, os 
jurados foram coordenados pelo 
britânico Rodney Fitch, da Fitch 
Worldwide; neste ano, a presi
dência ficou com a francesa Sylvia 
Vitale Rotta, da Team Créatif.

Exposições
A apresentação dos trabalhos 

será um show à parte nesta edição 
da Brazil Design Week. Além de 
peças premiadas no L’Observeur 
— um dos principais prêmios do 
mundo — e dos laureados no Can
nes Lions 2009, o grande destaque 

Brazil Design Week mais focada em negócios
Segunda edição do evento muda do Rio de Janeiro para São Paulo e conta com investimento de R$ 2 milhões
Renato Pezzotti

Semana será realizada entre 3 e 6 de novembro 
e festejará Dia Nacional do Design, no dia 5 

será o lançamento da Brazil 
Design Awards, premiação que 
avaliará os melhores trabalhos 
brasileiros. As inscrições são 
gratuitas. “A Brazil Design 
Awards nasce com suporte 
de premiações internacionais, 
como o iF Design Awards (o 
“Oscar” do design mundial) e 
o Festival de Cannes, e envol

verá todos os setores do design”, 
explica Deos.

Mas para as agências o melhor 
ainda está por vir. Cem trabalhos 
escolhidos pelo júri da Brazil De
sign Awards estarão na próxima 
edição do iF Design Awards, que 
acontece anualmente em Han
nover, na Alemanha. Outros cem 
ainda serão selecionados e terão 

participação garantida no Cannes 
Lions em 2010, com inscrições 
bancadas pela Apex — nos mes
mos moldes deste ano, quando a 
agência subvencionou inscrições 
de 128 peças brasileiras e a ida 
de 30 delegados. Em troca, a ca
tegoria trouxe sete Leões para o 
Brasil, dos quais um de Ouro, três 
de Prata e três de Bronze.
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