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A segunda edição da Brazil Design Week acontecerá na Fecomercio, em São Paulo (SP), de 3 a 
6 de novembro. No ano passado, o evento foi realizado no Rio de Janeiro e atraiu cerca de 4 
mil participantes, "A idéia inicial é levar a Brazil Design Week para os principais mercados do 
Brasil. Queremos evoluir o evento em São Paulo e no ano que vem, quem sabe, levar para 
outra capital", falou Gian Franco Rocchiccioli, coordenador geral do evento e diretor de 
promoções comercial da Abedesign (Associação Brasileira de Empresas de Design). A 
expectativa para este ano é de receber mais de 5 mil visitantes. 
 
Além da nova localização, outra novidade do evento é a primeira edição do prêmio Brazil 
Design Awards. Serão premiados os melhores trabalhos nas categorias Identidade Visual, 
Embalagem e Ambientação. Em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos), os finalistas terão suas inscrições no iF Design Awards, em 
Hannover, na Alemanha, e no Festival Internacional de Publicidade em Cannes, na França, 
subsidiadas. A premiação acontece na noite do dia 4 de novembro, no teatro Raul Cortez, 
dentro da Fecomercio. 
 
O evento terá três exposições. Uma será a das peças finalistas do Brazil Design Awards. Os 
visitantes também verão duas mostras internacionais: a French Observeur, já apresentada na 
Casa Cor Rio 2009 que traz os trabalhos premiados no Observeur du Design, e os ganhadores 
do Festival de Cannes 2009 na categoria design. "Nós dividimos o evento em três: 
exposições/prêmios, negócios/trade show e conteúdo", resumiu Rocchiccioli. 
 
Os conteúdos apresentados no encontro se dividem em seminários, workshops e fóruns. 
"Chamamos as associações ligadas a cada um dos temas dos seminários para fazermos uma 
parceria. O evento é promovido pela Abedesign, mas eu costumo dizer que o importante é o 
design, não a associação", disse o coordenador geral do evento. 
 
Os fóruns estão divididos em políticas governamentais e fomento, com o título "Estratégias de 
fomento"; na terça-feira; políticas de sustentabilidade, com o título "O papel do design", 
apresentado na quarta-feira; indústria, com o título "O impacto do design na indústria 
brasileira", na quinta-feira; e políticas de ensino, com o título "O design empreendedor", na 
sexta-feira. 
 
"No fórum de indústria, a ADP (Associação dos Designers de Produto) vai apresentar uma 
pesquisa sobre o impacto do design no setor", falou. 
 
Três dos quatro seminários têm participação de profissionais internacionais. No primeiro dia de 
evento, o tema é Casa e construção, com a presença de Sebastian Conran, do Conran Studio. 
Na quarta-feira, o assunto é Tecnologia, máquinas e equipamentos, com participação de 
Holger Hampf, da BMW Design Works. No terceiro dia, o tema é Indústria da moda. No último 
dia, o seminário Alimentos e bebidas conta com participação de Sylvia Rotta, da Team Creatiff, 
Mark Walker, da WB&CO, e Thomas Arndt, da Ywater. 
 
A Brazil Design Week terá ainda 21 workshops. "É um espaço exclusivo para 50 pessoas, no 
qual a platéia poderá interagir com os palestrantes. É uma parte mais técnica", afirmou 
Rocchiccioli. 
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