


No página ao lado, identidade visual das Havaianas, Leão de Ouro para a AlmapBBDO, expressa esta

marca verdadeiramente brasileira usando uma sandália de borracha, design e muita cor. Abaixo, pen-

sando na essência do trabalho do cliente, a produtora de jingles Saxsofunny, a DM9DDB foi atrás de

materiais que reproduzissem diferentes sons. O resultado foi metal para o trovão, papel vegetal amas-

sado para a fogueira e plástico bolha para máquina de escrever em anúncios interativos e sensoriais

A 56a edição do Festival Internacional de Publicidade

de Cannes, que ocorreu em junho na Riviera France-

sa, refletiu um momento de rearranjo de verbas publi-

citárias e necessidade de encontrar novas formas de

transmitir a mensagem ao público. E o "Design Lions",

presente pela segunda vez no festival, explicitou a

importância que o design tem como elemento estraté-

gico para que o mercado se adapte a esta nova situa-

ção e encontre maneiras mais diretas e eficazes de

falar com o consumidor. "Na publicidade, tudo passa

pelo design", afirma Gisela Shulzinger, professora da

graduação em design na Escola Superior de Propa-

ganda e Marketing [ESPM], integrante do time de 30

delegados que o país enviou a competição. "O design

materializa o que foi pensado pelos comunicadores e

orienta a criação da marca, dos logotipos, das pecas,

das embalagens, da papelaria e assim por diante."

Vencedor do Gran Prix,

o projeto "Paper Battle-

field", da Mac Cann Hong

Kong, para promover a liga

de basquete organizada

pela Nike. Os pôsteres do

evento foram criados pe-

los dez melhores jogado-

res da liga, que retrataram

suas próprias imagens e

habilidades especiais



Entre os vencedores, predominaram os trabalhos

embasados em idéias fortes. Houve espaço para pro-

postas variadas e empresas de diversos tamanhos,

sendo que os estúdios de design também aumentaram

expressivamente sua participação. "Percebemos uma

busca constante pela simplicidade, por fazer mais com

menos, pelas soluções simples sustentadas por idéias

consistentes, que dão força ao trabalho", afirma Luciano

Deos, diretor-presidente do GAD' Design, também pre-

sidente da Associação Brasileira das Empresas de

Design [Abedesign] e representante do Brasil no júri. E,

embora o design ainda precise ter seu papel melhor

compreendido, o mercado começa a captar mais toda a

contribuição desse segmento para a construção de

marcas - algo que ultrapassa em muito os insights cria-

tivos. "O design é essencial para o universo da comuni-

cação por ser extremamente abrangente - um bom tra-



esquerda, embalagens de vinhos Gut Oggau. A agência Jung Von

Matt desenvolveu um personagem e uma história para o rótulo de

cada vinho da marca, criando uma "família" com pais, filhos e avós.

Assim como as pessoas, os vinhos também têm suas característi-

cas próprias! Abaixo, "From Street to School", da JWT índia, proje-

tou um alfabeto gigante nas ruas de Mumbai. O objetivo da peça,

vencedora de um Leão de Ouro, era captar recursos para uma

escola infantil noturna, ameaçada de fechar por falta de verbas

balho publicitário só se completa caso seja tecnicamen-

te competente", afirma Raphael Vasconcellos, diretor de

criação da Agência Click, vencedora de um Leão de

Prata. "As pecas precisam de uma boa idéia, claro, mas

a execução é o maior diferencial."

BOM DESEMPENHO

Nesta segunda edição do "Design Lions", a participação

brasileira deu um salto. Os 48 trabalhos inscritos em

2008 aumentaram para 174 este ano - maior número

na categoria. Desse total, o país emplacou 11 no shor-

tlist - a seleta lista dos trabalhos em condição de serem

premiados - e arrebatou 7 Leões: l de Ouro, 3 de Prata

e 3 de Bronze. Em 2008, o Brasil levou 3 prêmios.

Além do melhor conhecimento do "Design Lions" por

parte do mercado, o convênio firmado entre a Agência

Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-

mentos [Apex) e a Abedesign ajuda a explicar esse bom

desempenho. O acordo permitiu aumentar a quantida-

de de inscrições - de um total de 174, foram subvencio-

nados pelas entidades 128 projetos -, e também levar

mais delegados, montar um grande estande e criar

pecas de divulgação. O montante investido na ação foi

de 2 milhões de reais. "Conseguimos mostrar que no

Brasil o design existe enquanto negócio estruturado e

relevante para o mercado, que não temos apenas a

criatividade para oferecer", afirma Gisela Shulzinger.

No entanto, a expressividade, a inventividade e o estilo

livre e irreverente do design nacional novamente se so-

bressaíram. Em conversa com delegados, Sylvia Vitale

Rotta, presidente do júri da categoria, deu o recado:

"O Brasil é um país alegre e colorido e seu design refle-

te essa realidade, que chama atenção. Não percam a

essência de ser brasileiros".
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