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Torna-se cada vez mais sólido o elo que une a Abedesign (Associação Brasileira de Empresas 
de Design) ao Cannes Lions, festival que inaugurou a área de Design em 2008 e que vem 
ganhando olhares cada vez mais apaixonados dos representantes brasileiros do setor. Pelo 
terceiro ano consecutivo, a entidade marcará presença no Palais des Festivals com um estande 
exclusivo, ampliando sua participação com um projeto apoiado pela Apex Brasil (Agência 
Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos) que visa fomentar a participação de 
estúdios e empresas especializadas na competição, além de incentivar a ida de executivos de 
marketing das mais diversificadas indústrias e internacionalizar o trabalho desenvolvido 
localmente. “Este é o terceiro ano em que participamos do Festival de Cannes. Nós o 
enxergamos como uma janela para apresentar nacional e internacionalmente o design 
brasileiro. O evento e seus desdobramentos nos oferecem pilares como capacitação, 
relacionamento, reconhecimento e visibilidade”, destacou Luciano Deos, presidente da 
Abedesign. 
 
Para a competição em si, a entidade está bancando a inscrição de 150 cases, além da inscrição 
como delegado de 20 profissionais de seu mercado. O número é de grande expressividade, já 
que em 2010 o País enviou, no total, 213 trabalhos – o que o colocou como a nação que mais 
inscreveu na área. Mas os planos da Abedesign, assim como o investimento da Apex, têm 
objetivos muito maiores. O projeto, chamado de “missão empresarial” pelos representantes e 
intitulado Brasil Design Cannes 2011, quer alavancar a exportação de produtos e serviços 
brasileiros – não só do design em si, mas de todas as indústrias que podem ter sua visibilidade 
e representatividade amplificadas por ele. 
 
Um grupo de 20 executivos dos mais diversos setores, ligados à Apex por meio das entidades 
que os representam, também terão sua presença como delegados subsidiada pelo projeto, 
além de um extenso plano de participação do festival. Faz parte da estratégia traçada pela 
Abedesign uma reunião de profissionais especializados com executivos de marketing dos 
principais anunciantes globais, como Kraft, Unilever, Procter & Gamble e Diageo; uma inversão 
do mesmo evento, levando os executivos brasileiros para um bate-papo sobre tendências com 
alguns dos jurados de Design – aproveitando a influência do próprio Deos, que será presidente 
do júri da área em 2011; e a realização de dois workshops, sendo um focado na divulgação de 
cases brasileiros de sucesso e outro, de maior amplitude, batizado de “Design thinking, the 
doing experience”. 
 
“Agora nos sentimos mais maduros para não apenas marcar presença, como também para 
vender o design brasileiro como produto ou serviço”, ressaltou Deos. O espaço da Abedesign 
destacará a mensagem “In the next 5 years, you will be buying brazilian design” (“Nos 
próximos 5 anos, você vai estar comprando design brasileiro”, em tradução livre), também 
presente em camisetas e material de divulgação. Algumas das peças, como cartazes 
espalhados pelo Palais, trarão pequenas amostras do trabalho desenvolvido por aqui, entre 
elas uma Havaiana, o novo Fiat Uno, um avião da Embraer e outros produtos menos 
específicos, como louças e potes de sorvete. 
 
“O principal desafio é construir um diálogo entre o empresariado e o design, colocá-lo como 
tema transversal às diversas indústrias”, salientou Gian Franco Rocchiccioli, diretor da 
Abedesign e coordenador geral do projeto. “Podemos competir com o mundo todo em 
inúmeros setores, já que a criatividade é nosso principal diferencial. O design acaba auxiliando 
nesse trabalho em todas as indústrias, já que, quanto mais valor agregado aos nossos 
produtos, mais força teremos na hora de exportar”, complementou Mauricio Borges, presidente 
da Apex Brasil. O projeto conta ainda com o apoio institucional do jornal O Estado de S. Paulo, 
representante do Festival de Cannes no Brasil. “Esse discurso se encaixa perfeitamente no que 
o Cannes Lions promove e com o que queremos fomentar no Brasil. A mudança do termo 
‘Publicidade’ para ‘Criatividade’ no nome do festival, assim como uma maior diversidade no 
corpo de jurados – que pela primeira vez terá representantes de anunciantes –, é a maior 
prova disso, enfatizou Armando Ruivo, diretor de planejamento e marketing publicitário do 
Grupo Estado. 



 
Brasil cresce mais de 10% em inscrições 
 
O Brasil deve superar em mais de 10% o volume de inscrições de trabalhos concorrentes ao 
Cannes Lions 2011. Os números prévios, enviados no início da última semana pela organização 
do festival para o jornal O Estado de S. Paulo – representante oficial do evento no País –, já se 
aproximam da marca e podem superá-la ainda mais, já que as inscrições foram encerradas 
apenas na última sexta-feira (29) e muitas agências e empresas deixaram a confirmação de 
sua participação para a última hora. 
 
No ano passado, o País teve 2.115 peças concorrentes, sendo a terceira nação com mais 
trabalhos participantes. Em 2011, o Brasil deve ultrapassar a marca de 2.350 cases inscritos e 
figurar na segunda posição entre os maiores participantes, atrás apenas dos Estados Unidos. O 
ano de 2010 foi o de maior número de Leões brasileiros na história do festival, que chega à 
sua 58ª edição. Foram 57 no total, além de um Grand Prix na área de Press, em trabalho da 
AlmapBBDO para a revista Billboard, e do título de Agência do Ano, também para a Almap. O 
Cannes Lions 2011 acontece de 19 a 25 de junho. 
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