
Após as peças publicitárias brasileiras caírem no gosto dos prêmios internacionais, agora é a 
vez do design brasuca aparecer em destaque em importantes concursos do setor. Prova disso é a 
participação do país no Festival Cannes Lions 2010, a maior premiação de publicidade do mundo, 
que há três anos incluiu a categoria design. Nesta edição, realizada em junho, o Brasil foi o segundo 
país em número de peças inscritas: 213, ficando atrás apenas dos EUA. Porém, a premiação não 
foi tão boa assim, apenas três peças foram premiadas, somente uma delas com o Leão de Ouro. 

Uma das incentivadoras da participação do Brasil na premiação é a Associação Brasileira 
de Empresas de Design (Abedesign), que desde o ano passado possui um projeto para viabilizar 
a inscrição de trabalhos juntamente com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex). Para abordar esse assunto, conversamos com a designer Eilen Kiss, que 
integra a diretoria da associação, além de ser coordenadora acadêmica e professora do curso de 
pós-graduação em design estratégico da ESPM. Com mais de 15 anos de experiência profissio
nal, Eilen conta com especializações no Instituto de Tecnologia de Illinois, Universidade de Arte 
de Londres e Fundação Getúlio Vargas. Confira. 

Como é o seu trabalho à frente da Abede
sign e ESPM? 
Atuo como consultora na área de estratégias em 
projetos de design. Meu perfil não é de criativa, 
mas sim de planejamento. Além disso, coor
deno o núcleo de design no curso de pós-gra
duação da ESPM. Na Abedesign eu tenho tra
balhado nos últimos dois anos como membro 
da diretoria, visando identificar e implementar 
alguns projetos para melhor articulação do se
tor. A Abedesign tem como foco congregar as 
empresas de design, ou seja, responder aos in
teresses das empresas. E para isso é muito im
portante ter uma boa articulação com os órgãos 
governamentais, com uma série de instituições 
públicas, que nos ajudam a disseminar e promo
ver o design brasileiro. Uma dessas atuações é 
o convênio que temos pelo segundo ano com a 
Apex, que nos possibilita criar alguns projetos, 
como Cannes, que acabamos de concretizar. 

Em que a Apex ajuda os designers brasileiros? 
A Apex é uma organização governamental 
voltada ao estimulo da exportação, que tem 
como objetivo fazer com que as empresas 
brasileiras se tornem mais competitivas e, a 
partir daí, exportem mais. Desde o ano passa
do temos um convênio com a Apex, que nos 
dá um certo subsídio para a internacionaliza

ção do setor e Cannes foi uma dessas ações. A 
Apex subsidiou tanto uma parte da delegação 
que esteve no festival como as peças inscritas 
de empresas afiliadas a Abedesign. 

Como foi a participação do Brasil em Cannes? 
Foi muito positiva, embora não tenhamos con
seguido um grande retorno na premiação. No 
ano passado nós trouxemos sete leões na ca
tegoria design, neste ano, três. Sob o aspecto 
especifico de premiação, talvez o ano passado 
tenha sido melhor. Porém, o que a gente sen
tiu em termos de retorno é que o design vem 
ganhando maior visibilidade dentro do mix 
de comunicação em geral. Outro fator muito 
positivo, que gerou uma série de mídias es
pontâneas, foi a palestra realizada dentro da 
agenda principal de Cannes com o tema "De
sign in BRIC Countries" Esse era um projeto 
de pesquisa que eu havia idealizado dentro da 
Abedesign no ano passado. Já que se fala tanto 
em Brasil, Rússia, Índia e China, o objetivo foi 
abordar que tipo de oportunidades o design te
ria para agregar valor a essas economias, tanto 
sob o aspecto de sustentabilidade quanto de 
acessos a essa massa de consumidores. 

Foi muito positivo apresentar esse tema em 
Cannes porque o assunto veio de encontro ao 
perfil do festival este ano: ter uma comunicação 

mais fragmentada, ou seja, pensar em verbas 
de comunicação divididas em diversas mídias, 
expressas de diversas formas e pensar princi
palmente no mercado emergente. Houve uma 
palestra do CEO da Procter & Gamble, Bob 
MacDonald, e do diretor de marketing e comu
nicações da Unilever, Keith Weed, que são dois 
dos principais anunciantes mundiais, e ambos 
comentaram que o foco de investimento tanto 
em pesquisa e desenvolvimento quanto em co
municação e marketing para os próximos anos 
é para os países emergentes. Então esse tema foi 
importante para conquistarmos esse espaço na 
agenda e posicionar o Brasil como líder dessa 
discussão. Só o fato de refletir a respeito já nos 
coloca numa posição de liderança. 

Na sua opinião, a que se deve o baixo nú
mero de premiações? 
No ano passado tivemos um presidente do 
júri na categoria design que tem uma visão 
global muito significativa e vê o design como 
uma disciplina capaz de contribuir para o 
dia a dia das pessoas. Já o presidente do júri 
deste ano tem uma visão um pouco diferen
te do que é design. Ele ainda associa design a 
produtos de alto valor agregado, tanto que se 
fizermos uma análise macro de todas as pe
ças que ganharam, são projetos tecnicamente 
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