
entrevista8. 22 de novembro de 2010

Meio & Mensagem – A maioria dos escritórios filiados 
à Abedesign está no Rio de Janeiro ou em São Paulo. 
Como ampliar essa atuação?
Luciano Deos – O objetivo da Associação é congregar 
empresas, agências e escritórios de design. Isto por-
que, até então, as outras entidades eram apenas de 
profissionais. Começamos com apenas 15 participan-
tes e hoje alcançamos um expressivo número de 180 
associados. Esperamos chegar a 500 sócios até 2013. 
Essa é uma de nossas estratégias: ampliar muito a 
base de associados, porque isso aumentará nossa re-
presentatividade no País todo. Temos criado capítulos 
regionais para incrementar o número de associados. 
Já estamos operando no Paraná e em Minas Gerais. 
Dia 15 de dezembro chegaremos ao Ceará.

M&M – Agências tradicionais de publicidade também 
podem participar?
Deos – Podem, claro. Esse é um grande tabu que 
foi criado. Primeiro, a associação gostaria de unir 
escritórios tradicionais, com um determinado pa-
drão estrutural. Ao longo do tempo, fomos desmis-
tificando isso. Não cabe à associação julgar quem 
é quem. Desde que a empresa tenha uma pessoa 
jurídica e um objeto social de atividade de design, 
ele pode se associar. Vamos ser mais democráticos 

e menos sectários. O setor sempre teve muita dis-
cussão para resguardar os limites entre o design e 
a publicidade, o que em meu ponto de vista é uma 
bobagem. Acredito que quantos mais associados 
tivermos, mais representativos seremos. 

M&M – Ano passado, durante a Brazil Design Week, foi 
anunciado, com muita pompa, um acordo com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDES), que daria linhas 
de crédito para as empresas investirem em design. Por 
que isso ainda quase não saiu do papel?
Deos – Realmente foi uma conquista sensacional, 
mas só nove agências conseguiram se cadastrar. 
Este processo é bastante rígido, criterioso e muitas  
empresas não respondem a todos os critérios ne-
cessários. O setor é muito frágil e temos falado com 
o BNDES para ajudar as empresas a participarem 
desse processo. Estamos fechando um acordo com 
o Sebrae também, mas para pequenas e médias em-
presas. Mudar uma embalagem pode incrementar 
30% nas vendas. Não podemos apenas ficar pensan-
do nos grandes projetos, para as grandes empresas 
nas grandes cidades.

M&M – O Brazil Design Week este ano mudou de cara. 
Por meio de uma parceria com a HSM, foi realizado den-

tro da Expo Management, para levar os empresários de 
design para perto dos executivos em geral. O objetivo 
foi alcançado?
Deos – A gente precisava levar o evento ao encon-
tro do nosso público. Com a mudança para dentro 
do Expo Management, conseguimos encaixar os 
interesses das empresas de design e dos executi-
vos que estavam no evento. Conseguimos marcar 
terreno como um dos pilares do management atual. 
Parecemos muito intelectuais, por isso precisamos 
estar mais na rua, ser mais objetivos. A Abedesign 
representa uma visão mais empresarial do setor. 
A gente rompe uma visão mais lúdica e apresenta 
um modelo mais de negócios, e sofremos críticas 
por causa disso.

M&M – A partir da criação da categoria no Festival de 
Cannes, em 2008, a Abedesign tomou a frente das 
agências brasileiras e teve um importante papel na 
internacionalização da criação nacional na área. Como 
foi feito isso?
Deos – Temos todo um planejamento estratégico, 
que detalha o conjunto de ações da associação: a 
capacitação e desenvolvimento das empresas, a 
questão da organização do setor, a participação 
regional e a promoção comercial – internacional 
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e nacional. No plano internacional, temos um 
apoio gigante da Apex, para vendermos serviços 
e aprendermos com essa inserção nos outros 
mercados. Um primeiro passo é buscar conheci-
mento – e reconhecimento. O outro é a geração 
de negócios. Sempre repito aos associados: temos 
de ir a Cannes, temos de conhecer o mercado. 
Não estamos no mundo do design. Estamos no 
mundo do marketing, maior ainda do que o da 
comunicação. 

M&M – Falando de Cannes: nas outras categorias, as 
agências disputam entre si. Em design, elas praticamen-
te se ajudam. Isso gera inveja entre os publicitários?
Deos – Boa pergunta para eles. Acho que inveja 
não, mesmo porque a gente acabou de chegar à 
festa. Algumas outras entidades nos olham como 
inspiração, já que vamos de forma organizada. Eu 
vejo o mercado de outra forma: ficaria muito feliz 
se tivéssemos 500 empresas grandes. Mercado 
forte é aquele que tem o maior número de players. 
Tomara que todos os escritórios internacionais de 
branding e design venham para o Brasil. Pra mim, 
não competimos entre nós. O volume de mercado 
é irrelevante. Pobre não briga com pobre. E como 
se cresce? Criando mercado e não roubando do 
vizinho. E é assim que o Brasil está crescendo. 

M&M – Mas temos poucos players ou o design no Brasil 
está dentro da curva mundial, com escritórios com sete, 
oito profissionais?
Deos – O design é como arquitetura ou PR: é um 
personal business. Estamos como os outros países. 
Em Londres, Nova York e Tóquio as empresas são 
maiores, porque são mundiais. O Brasil, hoje, tem 
cinco ou seis operações em torno de 100 pessoas. 
Isso é muito significativo. A média de cada escritó-
rio é de dez pessoas. A tendência é que o mercado 
ande por aí, não só em design, mas em toda área de 
comunicação. Só não conseguimos isso aqui, porque 
o modelo brasileiro de remuneração é ilhado. A 
remuneração é feita por BVs e comissões. 

M&M – Esse modelo de remuneração prejudica os es-
critórios de design?
Deos – Prejudica, porque no final do dia o cliente 
ainda não consegue avaliar o grau de contribuição 
da nossa atividade. Nós nascemos e vivemos de 
honorários. O mundo da comunicação não nasceu 
assim. E percebo que agora estão tentando migrar 
para honorários, com imensa dificuldade.

M&M – Como participar de concorrências, então?
Deos – Depende de cada business. Acontecem 
barbaridades em concorrências de embalagens, 
por exemplo. Já em branding isso não se repete, 
porque a abordagem é mais estratégia. As concor-
rências são focadas em metodologia, compreensão 
do problema e portfólio. O Gad, por exemplo, não 
entra em concorrência. Na Abedesign, o combinado 
com os associados é que eles só devem participar de 
concorrências remuneradas, com o mínimo de 30% 
do valor do projeto. E falo uma coisa sem dúvida: 
se a remuneração no mercado de comunicação 
fosse diferente, todos os serviços especializados 
teriam uma participação e uma relevância maior 
no contexto do cliente.

M&M – As companhias têm dado mais atenção ao 
branding. As agências de design têm brigado por essa 
brecha com as consultorias. Quem está mais preparado 

para trabalhar com isso?
Deos – As agências de design entenderam o tema e 
evoluíram. As consultorias internacionais que estão 
no País tendem a se diferenciar, mas são a mesma 
coisa das empresas nacionais. O branding é um 
processo de gestão de marca, que vai da estratégia 
à implementação no ponto de venda. A consultoria 
tem de apoiar o cliente em todas as demandas do 
processo de construção de marca. Como o assunto 
é novo, existem várias formas de olhar. Uma agência 
de comunicação faz branding porque trabalha uma 
disciplina para promover a marca. Uma assessoria 
de imprensa e uma empresa de promoção também 
fazem branding. As empresas de design, por te-
rem historicamente uma visão mais profunda do 

negócio, estão essencialmente mais próximas de 
uma filosofia de branding. Se olharmos cases anto-
lógicos de design, como os da Braun e da Olivetti, 
percebemos que existiam designers que sentavam 
com o presidente da empresa e conseguiam captar, 
desenhar a estratégia de negócios na marca, no 
produto, na loja, na fábrica. 

M&M – Mas isso impede que as agências de comu-
nicação consigam realizar isso? O case Havaianas/
AlmapBBDO não é um exemplo de que a parceria pode 
dar certo?
Deos – Claro que elas podem ter a mesma oferta. 
Mas vejo dois problemas. A estrutura diferente do 
modelo de negócios, mais parecido com consultoria. 
A questão cultural também torna isso mais difícil. 
A Almap tem uma excelência em direção de arte, 
que faz a diferença. Sem dúvida é um dos agentes 
de construção de marca de Havaianas, mas certa-
mente existem outros casos, como da Talent para 
Brastemp e da F/Nazca, especialista em filme, para 
a Skol. Quando falamos em Havaianas, gosto de 
fazer um paralelo com a Melissa, da Grendene. São 
duas marcas de produtos basicamente parecidos. A 
primeira é um caso de construção de marca base-

ado em propaganda. Já na Melissa, a construção é 
baseada em produto. Sabe como você percebe essa 
diferença? Quando vê quem é o executivo que vai 
palestrar sobre o case. Para a Havaianas, vai falar o 
Rui Porto, da comunicação da Alpargatas. No outro, 
que está lá é o Edson Matsuo, head de design, “ar-
quiteto do plástico”, como ele se intitula. Aí, você 
percebe a diferença. O design entra na conceitua-
ção; é o meio do processo de comunicação.

M&M – O design brasileiro tem uma identidade?
Deos – Essa é uma pergunta recorrente há 20 anos. 
Não sei se temos. É difícil conceituar isso sem cair em 
uma condição tendenciosa. Existe um elemento que 
sintetize a questão social, econômica e cultural do 

Brasil? Fica difícil. O cinema, por exemplo, só produz 
sobre a favela e a pobreza. O que existe atualmente é 
uma oportunidade para o design brasileiro. Temos ca-
racterísticas para tratar demandas diferentes. Nossa 
capacidade de resposta é muito rápida. Nós sabemos 
que podemos fazer mais com menos. A oportunidade 
é olhar para a real necessidade para as classes C e 
D. Hoje, só olhamos para o topo da pirâmide. Te-
mos a oportunidade de desenhar coisas relevantes 
para essa população. Por exemplo, os modelos de 
geladeira não são o que realmente precisamos. Nós 
temos de nos reciclar e a indústria tem de acreditar 
nisso. Não vamos competir com carros de luxo, com 
alta costura. Nós temos, pela primeira vez, nossos 
próprios consumidores. Com quem vamos apren-
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“Tomara que todos os escritórios 
internacionais de branding e 
design venham para o Brasil. 
Pra mim, não competimos entre 
nós. O volume de mercado é 
irrelevante. Pobre não briga 
com pobre. E como se cresce? 
Criando mercado e não 
roubando do vizinho.” 

der? Com os ameri-
canos, alemães e ja-
poneses? Não temos 
mais nada a apren-
der com eles. Preci-
samos elevar nossa 
autoestima, olhar 
para os indianos e 
chineses. A oportu-
nidade é de ouro. 

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1436, p. 8-9, 22 nov. 2010.




