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Com o objetivo de apresentar a indústria do design como resultado estratégico para as 
empresas, a Abedesign (Associação Brasileira de Empresas de Design), promoveu a Brazil 
Design Week 2010. O evento contou com as parcerias do Sebrae, ABDI (Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial), Stetik Group e a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos), e foi realizado pela primeira vez durante o HSM Management 
2010, semana passada, em São Paulo. "O design brasileiro vive seu momento de maior 
expressão e relevância em âmbitos nacional e internacional. A Brazil Design Week é um 
movimento com o objetivo de integrar empresas, órgãos governamentais e instituições de 
apoio ao design", explicou Gian Franco Rocchiccioli, coordenador geral da Brazil Design Week. 
 
A posição e a contribuição na construção de marcas nas indústrias dos BRICs foi um dos temas 
das palestras apresentadas durante a Brazil Design Week. De acordo com Luciano Deos, 
presidente da Abedesign, as regiões têm obtido destaque nas maiores pre-miações do mundo 
da área, além de oferecerem grandes chances às indústrias no desenvolvimento de produtos 
"As empresas devem focar mais a atenção nos BRICs na criação de produtos para esses 
consumidores. São mercados muito promissores pelo nível de oportunidade do design nesses 
países e que, inclusive, poderão interferir nas atividades realizadas em outras economias do 
mundo", enfatizou Deos. 
 
CASES 
 
A gerente de marketing da Nespresso, Amanda Capucho, apresentou no evento a palestra 
"Nespresso, transformando uma ideia simples em uma fórmula de sucesso". Pelo modelo de 
negócio criado por volta de 1980, a Nespresso participa de todas as fases do processo. "A 
gente vende experiência em café. Para o cliente é simplesmente uma xícara de café, para nós 
é todo um processo", explicou. 
 
A meta da empresa é que a marca seja iconográfica, como acontece hoje com Apple e Nike, 
por exemplo. "A gente investe muito para construir a marca e cuida muito para não destruí-
la", falou Amanda. 
 
As vendas do produto são feitas exclusivamente direto ao consumidor final. Hoje são 8 milhões 
de membros do Nespresso Club em todo o mundo. "São membros fiéis que amam a marca. O 
boca a boca é o melhor vendedor", contou. 
 
Na palestra "Comunicação in tegrada: marca corporativa e marcas de produtos", a diretora de 
mídia da Unilever, Maria Luisa López, falou sobre a experiência de unificar sob o guarda-chuva 
Unilever todas as suas marcas. O ponto forte da comunicação foi a promoção de 80 anos da 
Unilever no Brasil, que teve destaque no "Domingão do Faustão". O resultado da percepção de 
marca foi surpreendente. Em 2000, o recall da Unilever era de 7% e, em 2010, passou para 
73%. 
 
Agora a marca está com uma nova campanha corporativa com o posicionamento "Cada gesto 
conta", que está sendo veiculada no Facebook e em TV fechada. 
 
Após 30 anos com o mesmo logo, a Porto Seguro renovou sua identidade visual. E foi sobre 
isso que Tanyze Marconato, gerente de marketing da seguradora, falou durante sua palestra 
na Brazil Design Week. 
 
A alteração da logomarca ocorreu em 2007 com criação da Oz Design, e demorou um ano para 
que todo o processo de troca em todos os pontos da marca se renovasse. "Desenvolvemos 
uma linha de comunicação para cada segmento da empresa e tudo ficou sob o guarda-chuva 
da marca Porto Seguro", explicou Tanyze. 
 



O azul e branco permaneceram, mas as cores quentes como amarelo e laranja aparecem 
agora nos centros automotivos. E após a fusão com o segmento de seguros auto e residência 
do Itaú, a comunicação visual não mudou. Apenas acrescentaram o logo do banco a ela.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 nov. 2010, p. 36.  


