
Em sua segunda edição, a Brazil Design Week
focou inovação e negócios em quatro dias de fórum,
seminários, workshops e exposições

C
om o tema: "Inovação e Negócios", a segunda edição
da Brasil Design Week apresentou fóruns, cases inter-
nacionais de design, seminários setoriais, workshops,
rodadas de negócios e exposições, em quatro dias de

evento. Organizado pela Associação Brasileira de Empresas
de Design (Abedesign), em parceria com a Agência Brasileira

de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
apoio do Sebrae e realização da agência de comunicação in-
tegrada Aktuell, o evento contou com investimentos de R$ 2
milhões, trazendo como proposta a discussão do design sob a
ótica dos negócios, o desenvolvimento de oportunidades para
a ampliação de mercados e o aumento da integração entre en-
tidades e os demais setores da indústria. Segundo o presidente
da Abedesign, Luciano Deos, um dos principais pontos de
discussão foi a possibilidade de ampliar a integração do design
em diferentes setores, além da conscientização da importân-
cia do design como ferramenta para agregar valor de diversas

maneiras, principalmente com a perspectiva da realização da
Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. "Há necessidade
de se inserir o Brasil na economia criativa", complementou
Gian Franco Rocchiccioli, da Abedesign. Para Gilson Nunes,
CEO da Brand Finance, uma das formas de ampliar o alcance
do design é o reconhecimento, pelas empresas, dos ativos in-



tangíveis no valor e gestão de uma marca. Segundo ele, 17%

do valor das empresas depende de ativos intangíveis, como

marketing, consumidores, conhecimento e tecnologia, mas a

maioria das empresas não faz esta medição. Outro ponto, le-

vantado por Henrique Cayate, de Portugal, diz respeito à for-

mação dos designers. "O designer precisa perceber o seu lugar

na sociedade e ter possibilidades de se desenvolver", afirmou,

apresentando alguns dos programas desenvolvido pelo Centro

Portugal de Design. Em sua palestra, Fernanda Messias do

MDCI, apontou a importância de se considerar os pontos de

inflexão econômicos e sociais no desenvolvimento da inova-

ção, com atenção para as principais tendências do mercado,

como no caso da sustentabilidade e da carência de serviços e

soluções integrais. Em meio à programação, empresas mos-

traram alguns cases de sucesso em diferentes temas. Alessan-

dro Mendes, da Natura, falou sobre consumo consciente e as

ações desenvolvidas pela empresa para estimular a prática. Re-

nato Wakimoto, da Johnson & Johnson, apresentou os cases

de design desenvolvidos com foco na sustentabilidade. Sérgio

Campos, da Klabin, explicou o processo de certificação da

cadeia de custódia promovido pela empresa. Sobre o impacto

do design na indústria brasileira, discorreram: Mauro Correia,

DESIGN TRADE SHOW

Com 1.000 metros quadrados, o espaço do Design Trade

Show reuniu diferentes escritórios de design brasileiros

e as principais associações do setor. Marcaram presença a

100% Design, Matriz Desenho, Ana Couto, Keenwork,

Kommdesign, Projeto Integrado, Narita, Pande Design,

Oz Design, GAD, Sart Dreamaker, Team Créatif, Marcelo

Lopes Design, Tecnopop, Spice, Haus Design, Brander,

Grama, Packaging, PDV Design, Arjo Wiggins, Packaging

Brands, Soma, Tátil, índio da Costa, Bold, Seragini Farné,

Red Bandana, Apex-Brasil e Abedesign.

da Mabe; Jorge Bonassa, da Intermed, e Peter Fassbender, da

Fiat. As políticas de ensino visando o design empreendedor

foram o tema de Lita Talarico, da School Visual of Arts, Ana

Lúcia Lupinacci, da ESPM, Cláudio Magalhães da PUC-Rio e

Dhimat Panchal, do MIT Institute of Design. As palestras fo-

ram proferidas em meio à programação de fóruns, seminários

e workshops. O evento contou com cinco seminários setoriais,

voltados para a indústria da construção, tecnologia, máquinas

e equipamentos, moda, alimentos e bebidas. Foram realizados

quatro fóruns: "Políticas Governamentais e Fomento", "Polí-

ticas de Sustentabilidade", "O impacto do design na indústria

brasileira" e "Políticas de ensino". Em 22 workshops, os de-

signers de grandes agências de design desenvolveram diferen-

tes temas. Em exposição, destaque para os cases da French

Observeur, prêmio de design francês, os trabalhos premiados

no Festival de Cannes 2009 e os vencedores do Brazil Design

Awards 2009, prêmio brasileiro que realizou sua primeira edi-

ção em 2009, destacando os melhores trabalhos apresentados

nas categorias Identidade Visual, Embalagem e Ambientação.

Os finalistas terão suas inscrições subsidiadas no IF Design

Awards 2010, em Hannover, na Alemanha, e no Festival Inter-

nacional de Publicidade de Cannes. Em 2010, a Brazil Design

Week volta como um evento anual e permanente em São Pau-

lo, e será realizada a segunda edição do Brazil Design Awards.
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