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Número de prêmios em design conquistados no festival 
Cannes Lions, nos últimos 5 anos
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68 36 33 24 20
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Uma frase chama a atenção de
qualquer brasileiro que cami-
nhe pela Cockspur Street, em
Londres: “Changing Business
Through Design” (que em portu-
guês significa “Mudando negó-
cios através do design”). A frase
está estampada na fachada da
embaixada brasileira na capital
britânica. No entanto, o que po-
de parecer curioso para qual-
quer um que vive deste lado do
Atlântico, hoje não é nada de-
mais para os que vivem lá, ga-
rante Ellen Kiss, diretora da As-
sociação Brasileira de Empresas
de Design (Abedesign).

Coordenadora da missão de
empresários que ficará em Lon-
dres até o dia 12 de outubro, El-
len conta que o mercado inter-
nacional nunca esteve tão aber-
to ao design brasileiro. “Já exis-
te espaço para a criatividade do
Brasil. O que buscamos hoje é
uma maior representatividade.
É um trabalho de longo prazo.
Não é como exportar commodi-
ties ou itens standard”, explica
a executiva.

Para ilustrar a penetração dos
criativos brasileiros no exterior,
Anna Carolina Maccarone, ge-
rente executiva da Abedesign,
lembra que o país é um dos
maiores premiados do setor no
festival Cannes Lions. “Lá fora,
eles têm a percepção de que o
produto brasileiro é bom”, afir-
ma Anna Carolina.

O mercado nacional movi-
menta atualmente US$ 500 mi-
lhões, destaca a Abedesign. No
entanto, cifras tão grandes ain-
da não garantem nem a regula-
mentação do setor.

De acordo com dados do Ser-
viço de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), são
mais de 800 empresas legaliza-
das atuando no país. Este núme-
ro se multiplica se forem conta-
dos todos os profissionais que
trabalham como freelancers, ou
autônomos. “É dessa forma co-
mo começamos aqui”, lamenta
Anna Carolina.

Para Londres, por meio de
uma parceria com a Agência Bra-
sileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Bra-
sil), órgão ligado ao Itamaraty e
ao Ministério do Desenvolvi-

mento, 13 empresários foram
enviados para conquistar clien-
tes e fazer novos negócios.

Alguns resultados já aparece-
ram. Diretores do Global Design
Forum garantiram à comitiva tu-
piniquim que uma edição do
evento será feita no início do
próximo ano no Brasil. “No cur-
to prazo, é o que podemos espe-
rar. Resultados financeiros
acontecem em um ou dois anos
depois destes encontros”, diz El-
len Kiss, uma das palestrantes
da última edição do fórum.

Rafael Prado, gestor de proje-
tos da Apex, indica que há R$
3,5 milhões disponíveis para tra-
balhar o mercado internacio-
nal. A parte fornecida pelo go-
verno chega próxima a R$ 2 mi-
lhões desse montante. “Esta-
mos trabalhando sobre um tri-
pé: inovação, criatividade e sus-
tentabilidade”, indica Prado.

Mariana Hardy, diretora de
criação da agência Hardy De-
sign, espera que, com uma recu-
peração da economia brasileira
perante o mercado global, au-
mente a demanda pelos criati-
vos tupiniquins. “O Brasil mu-
dou de patamar no cenário glo-
bal. Finalmente fazemos parte
do jogo. Quando a economia
cresce, o design vem a rebo-

que”, conta Mariana. “Nosso
maior mercado no exterior são
empresas que querem explorar
o mercado consumidor brasilei-
ro e precisam de parcerias para
trabalhá-lo”, complementa.

Ela diz também que, apesar
do reconhecimento internacio-
nal da criatividade brasileira, os
profissionais daqui estão atrás
dos estrangeiros. “É um ramo
relativamente novo no país. As
escolas são mais recentes. O
conceito de design como parte
da estratégia de negócios ainda
está se desenvolvendo no Bra-
sil. E mesmo assim, já temos

qualidade internacional”, ani-
ma-se a empresária.

Grandes eventos
Alguns vícios no mercado brasi-
leiro ainda causam constrangi-
mentos ao setor do design, diz
Anna Carolina Maccarone. Se-
gundo a diretora executiva da
Abedesign, a falta de reconheci-
mento dos profissionais nacio-
nais tira oportunidades de traba-
lho, como a criação do logotipo
da Copa do Mundo 2014. A con-
ta foi vencida por uma agência
de publicidade. “Diferentemen-
te do que aconteceu com os Jo-
gos Olímpicos 2016, o processo
não foi transparente e houve fa-
vorecimento a uma empresa
que não possui o design como
expertise. Não raras são as críti-
cas ao logotipo”, afirma Anna
Carolina.

Tão logo foi divulgada a ima-
gem que ilustrará todos os pro-
dutos relativos ao evento, em
2010, críticas surgiram. A últi-
ma reclamação refere-se à esco-
lha do Tatu-bola como mascote
oficial. Os argumentos criticam
a ideia de que o animal foi esco-
lhido mais em virtude da pre-
sença da palavra bola em seu no-
me do que sua capacidade em re-
presentar o povo brasileiro. ■

Mariana Hardy
Diretora de
criação da
agência
Hardy Design
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Comércio alavanca emprego em agosto

Gustavo Machado

Design nacional ultrapassa fronteiras
e ganha reconhecimento no exterior

“Finalmente, o Brasil faz
parte do jogo. A economia
em alta deu visibilidade ao
design nacional e nos ajuda,
inclusive, a conquistar
prêmios lá fora”

Divulgação

Segundo associação do setor, estrangeiro já
reconhece qualidade dos produtos brasileiros.
Missões empresariais buscam ampliar negócios

O nível de emprego no mês de agosto foi sustentado exclusivamente
pelos setores de comércio e reparação de veículos, aponta
levantamento divulgado ontem pelo Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). O estudo mostra que
todos os demais segmentos tiveram diminuição de postos de trabalho
de julho a agosto. Apenas no comércio houve criação de 88 mil vagas.

FachadadaembaixadabrasileiraemLondresexpõeslogan:“ChangingBusinessThrought Design”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 9.




