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CANNES LIONS 
O Cannes Lions Festival de Publicidade, considerado 
o maior evento de criação do mundo, assumiu este 
ano uma nova assinatura e, agora, passou a se chamar 
Cannes Lions Festival of Creativity. 
Em sua 58 a edição e com a categoria Design incluída há 
quatro anos, a organização repensou no nome do fes
tival. Desses quatro anos, já é o terceiro em que o Brasil 
participa em Design e de forma cada vez mais ativa! 
Este ano, o presidente do júri na categoria Design foi o 
brasileiro Luciano Deos. 
Chegamos em Cannes com uma campanha institucional 
criada pela Abedesign para promover o projeto Brasil 
Design, mostrando nosso otimismo na exportação do 
design brasileiro ao longo desta década. 
A frase "In the next 5 years you will be buying Brazilian 
Design"foi estampada em camisetas, sacolas e pôsteres 
espalhados pelos quatros cantos do Palais des Festivais 
et des Congrès. Em parceria com Apex (Agência Brasi
leira de Exportação e Investimentos) tivemos um stand 
da Abedesign dentro do festival para ajudar a promover 
o design brasileiro e, pela primeira vez, foi criada uma 
missão empresarial com o objetivo de levar empresários 
brasileiros de diversos setores da economia apoiados 
pela Apex para estarem frente a frente com os executi
vos das maiores empresas mundiais, como por exemplo, 
Jonathan Mildenhall, vice-presidente - global strategy 
and creative excellence da Coca-Cola, o jornalista Dan 
Sabbagh do jornal inglês The Guardian, o Dr. Edward de 
Bono, considerado o pai fundador do pensamento criati
vo moderno, entre muitos outros palestrantes. 

Todos esses esforços têm como objetivo mostrar o 
design como ferramenta de transformação para a 
indústria e comércio, fazendo com que, cada vez mais, 
ele seja incorporado nas empresas como diferencial 
criativo e funcional. 
Percebemos que a missão empresarial estava super ali
nhada com a tendência do público do festival. Este ano, 
praticamente 2 0 % dos participantes do festival não eram 
os criativos e, sim, os compradores da indústria criativa. 
Os executivos das grandes marcas também querem ficar 
mais próximos desse universo e, como dizemos na expres
são popular,"beber da fonte". 
Na categoria Design, o Brasil está presente desde o pri 
meiro ano da inclusão desta categoria entre as disputa
das em Cannes. Em 2008, o designer Fred Geili partici
pou como jurado; em 2009, Luciano Deos participou; em 
2010, foi a vez de André Poppovic e, neste ano, o Brasil 
esteve no comando da presidência do júri. 
2011 teve cerca de 25.000 peças inscritas (consideran
do todas as categorias), reuniu mais de 10 mil pessoas 
de mais de 90 países para assistir às 50 palestras, 20 
workshops e 10 masterclasses como, por exemplo, a 
palestra "Coca-Cola Liquid and Linked Mystique", na 
qual três executivos da Coca-Cola revelaram a forma 
como a empresa se conecta com seu público ao redor 
do mundo através da estratégia chamada de Liquid and 

Linked, com a qual buscam motivar as pessoas com ex
periências mais profundas, mais ricas na forma e muito 
mais interativas. 

BRASIL EM 3o LUGAR 
Falando da premiação na categoria Design, o Brasil, no 
short-list, teve nove peças selecionadas e cinco premia
das, sendo: dois leões de ouro, um leão de prata e dois 
leões de bronze, ficando em terceiro lugar no ranking, 
sendo a Alemanha a mais premiada, com a Inglaterra em 
segundo e mais quatro países em terceiro lugar, confor
me tabela na abertura desta matéria. O total de prêmios 
este ano na categoria Design foi de 86 peças. 
Um dos Leões de ouro foi para a Loducca com o projeto 
do vídeo criado para a MTV. Foi um projeto inédito e 
totalmente experimental que consistia numa animação 
em stopmotion filmada em plano-sequência na qual 
cada bexiga é um"frame"do filme e, nelas, o design 
gráfico estava inserido por meio de ilustrações. 
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0 outro leão de ouro foi para a JWT Brazil, com o projeto 
do livro do hotel Emiliano em comemoração aos seus 
dez anos e que recebeu o nome de "As Crônicas Inacre
ditáveis do Emiliano". Como nos livros antigos, as folhas 
são duplas e, logo no início, encontra-se uma chave, 
igual à do hotel, para abrir as páginas e ter a mesma 
sensação dos que se hospedaram ali. Quando abertas, 
revelam histórias verídicas que aconteceram no hotel 
em dez anos. À medida que você abre as folhas, desco
bre crônicas emocionantes e se surpreende, pois tem a 
sensação do que acontece dentro do hotel. 

ARJO E VINHOS 
Já que estava falando de um evento realizado na França, 
país famoso também pelos seus vinhos, aproveito a 
coluna para apresentar o mais novo lançamento dos 
papéis finos fabricados pela Arjowiggins. 

Um brinde à inovação, tecnologia, e à era digital: com o 
lançamento da linha de papéis Witcel Labels Digital, uma 
unidade do grupo Arjowiggins, os designers brasileiros 
terão a sua disposição papéis exclusivos para rótulos de 
vinhos com texturas sofisticadas e uma referência com 
acabamento metalizado. 
Mas a grande novidade do produto é que esses papéis 
são para impressão digital, contribuindo, assim, para de
mandas de pequenas tiragens. O design cada vez mais 
está se mostrando como uma ferramenta de inovação, 
transformação e agregação de valor aos produtos. 
Sendo assim, o lançamento desses papéis no mercado 
brasileiro irá contribuir para o mercado não só de vinhos, 
mas para o mercado premium em geral como, por 
exemplo, cachaças, azeites e geleias. 
Outro ponto muito bacana do lançamento da linha é a 
possibilidade que se abrirá para produção de gifts para 
o mundo corporativo, com uma produção em pequena 
escala. Esses papéis irão contribuir para a personalização 
de rótulos para esse mercado. 
Os papéis também merecem parabéns por contribuir 
com o meio ambiente. O produto foi certificado pelo FSC. 
Produzida na Argentina, é a primeira linha de papéis 
especiais produzida na América do Sul homologada pela 
"Rochester Institute ofTechnology - Printing Applica
tions Laboratory"para impressão em HP Indigo. 
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Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 123, p. 32-34, ago./ set. 2011.




