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Saber aproveitar as oportunidades, ampliar sua área de atuação e convencer o empresariado 
brasileiro que o design pode colaborar (e muito!) para a venda de um produto são alguns dos 
temas que foram abordados durante a segunda edição da Brazil Design Week 2009, evento 
que reuniu na semana passada especialistas do mercado na Fecomercio, em São Paulo.  
 
Composto por seminários, fóruns, workshops, trade show e exposições, como o Cannes Lions 
2009 que trouxe as peças vencedoras da categoria Design do Festival de Cannes deste ano e o 
French Observeur, um projeto dedicado ao design e arquitetura francesa em homenagem ao 
Ano da França no Brasil a Brazil Design Week teve como tema “Inovação e Negócios”. 
 
Realizada pela Abedesign (Associação Brasileira de Empresas de Design) em parceria com a 
Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e com apoio do 
Sebrae, o evento que teve concepção e produção da Aktuell teve investimento de R$ 2 
milhões. 
 
MERCADO INTERNO 
 
Segundo Luciano Deos, presidente da Abedesign, o Brasil não pode perder a chance de ganhar 
experiência com as oportunidades que estão surgindo, como a realização da Copa de 2014 e 
as Olimpíadas de 2016 no País. “Copa e Olimpíadas são eventos que vão retratar a imagem do 
Brasil para o mundo. Teremos que desenvolver placas de sinalização, mascotes, prédios, 
uniformes... E todo o desenvolvimento dessas atividades deve ser feito por brasileiros”, disse. 
Para isso, a Abedesign prepara, para o primeiro semestre do ano que vem, um evento sobre 
design esportivo.  
 
Deos acredita que o design, de uma forma geral, ganhou reconhecimento do mercado nos 
últimos anos e teve um amadurecimento institucional com a criação de cursos e com a 
inserção da categoria Design no Festival Internacional de Publicidade de Cannes.  
 
E como na visão de Deos o País vive um momento próspero na economia, a expectativa é de 
que a demanda interna pelo design aumente daqui para frente. “Inovação é parte de toda e 
qualquer empresa”, observou. 
 
DESIGN X PRODUTO 
 
Sobre a Brazil Design Week, o executivo afirma que é um evento que tem como principal 
objetivo promover uma reflexão sobre o setor. “Passamos da fase de fazer só exposição. A 
agenda hoje é composta de oportunidades de negócios. E queremos entrar na agenda de 
eventos de São Paulo”, disse. Deos observa, porém, que o design brasileiro precisa saber 
como gerar mais relevância para o produto de uma marca. “Marca é um elemento que ancora 
o design. Atrelar estratégia de marca com o design é o caminho que o Brasil precisa traçar”, 
afirmou. 
 
Compartilhando da mesma opinião que Deos, Christiano Braga, gerente de projetos, serviços e 
entretenimento da Apex-Brasil, também acredita que é a relação entre design e produto no 
País que precisa ser mais próxima e que o Brasil ainda precisa aprimorar seu potencial neste 
mercado. “O Brasil está atrás de uns mercados e à frente dos demais países emergentes. Mas 
o grande desafio é fazer o empresariado perceber a importância do design no produto. 
Precisamos construir o ‘made in Brazil’”, explicou Braga. 
 
PRÊMIO 
 
A Abedesign realizou na última terça-feira (3), no Club Disco em São Paulo, a primeira edição 
do Brazil Design Awards, prêmio que reconheceu os melhores trabalhos de design. Os 
ganhadores serão subsidiados pela Abedesign, em parceria com a Apex-Brasil, e terão suas 



inscrições pagas para o iF Design Awards, em Hannover (Alemanha) e para o Festival 
Internacional de Publicidade de Cannes 2010 (leia tabela ao lado). 
 
O júri foi coordenado por Chico Homem de Mello e contou com a participação de Adélia Borges, 
Claudio Novaes, Carla Reinés, Aléssio Rossi, Ricardo Ohtake, Patrícia Cataldi, Gisela 
Schulzinger, Marcos Solzbacker e Christian Ullman.  
 
Os critérios utilizados para o julgamento foram criatividade nos produtos utilizados, 
originalidade, técnica e inserção social. O julgamento foi realizado a partir da interseção dos 
trabalhos selecionados pelo programa Design Excelence Brazil e da pré-seleção para Design do 
Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Cada trabalho foi analisado individualmente 
sem critérios comparativos.  
 
As empresas responsáveis pelos produtos premiados também receberam troféus e diplomas 
durante a cerimônia. 
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Vencedores 
 

TÍTULO/ CLIENTE/ AGÊNCIA 
 
Na Ponta dos Dedos / Sebrae – Ceará / Studio Abracadabra; 
 
Cartaz Multiplicidade / Festival Audiovisual Multiplicidade / Bold Design Company; 
 
Chicabon / Kibon / Design Absoluto;  
 
Sinalização Interna e Externa do Hospital Sírio-Libanês / Hospital Sírio-Libanês / Oz 
Design; 
 
Polo Moda / Sebrae – Ceará / Studio Abracadabra;  
 
Cultura de Vida / Prêmio Avon / Crama Design Estratégico; 
 
Linha Twin / Deca Duratex / Deca Duratex; 
 
Mesa Água / Domingos Tótora Estudio de Arte e Design / Domingos Tótora Estudio de Arte 
e Design; 
 
Lift / Lumini / Lumini; 
 
Kompakt / Ciber Equipamentos Rodoviários / Bertussi Design Industrial  
 
Calçados Interativos / Ciao Mao / Ciao Mao 
 
FCC II / Fiat Automóveis / Fiat Automóveis  


