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Branding de categoria 
Abedesign se movimenta com agenda positiva para surfar na onda da economia criativa 

Por EDUARDO DUARTE ZANELATO ezanelato@grupomm.com.br 

Etarefa complicada reunir, em um de-
bate sobre determinado setor da eco-

nomia, representantes de entidades como 
a Agência Brasileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos (Apex-Brasil), 
a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDl), a Frente Parlamentar 
da Cultura, o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o 
Banco Nacional de Desenvolvimento (BN-
DES) e a Secretaria de Economia Criativa 
(SEC) do Ministério da Cultura. Mais difícil 
ainda é ouvir, de forma consensual, que o 
segmento em questão é o grande diferen-
cial para o desenvolvimento da economia 
brasileira para os próximos anos. 

Foi exatamente o que aconteceu na se-
mana passada, em São Paulo, durante a 
Brasil Design Week, evento anual da As-
sociação Brasileira de Empresas de Design 
(Abedesign). Em movimento coordenado 
há cinco anos pelo presidente da entida-
de, Luciano Deos (sócio do grupo Gad), e 
seu vice-presidente Gustavo Gelli (sócio e 
CFO da Tátil Design), as agências de de-
sign vêm se organizando para conseguir Luciano Deos e Gustavo Gelli querem que o design entre na agenda dos demais setores da economia 

surfar a onda do bom momento econômi-
co do País. "Fóruns como esse são funda-
mentais para que o design cresça e ajude 
a promover mudanças que transformem 
nosso País nos próximos anos" avalia Gelli. 

As prioridades do setor estão muito 
ligadas à competitividade: desoneração 
das folhas de pagamento, diminuição dos 
encargos tributários e até uma definição 
mais clara de seu trabalho no Código Na-
cional de Atividade Econômica (CNAE). 
Como define o advogado Marcelo Coim-
bra, que presta assessoria jurídica à Abe-
design, essa é uma forma de fazer que a 
categoria tenha "um RG bem organizado 
e possa ser cidadão" Se, de um lado, a as-
sociação batalha para que esses entraves 
da legislação sejam eliminados, movimen-
ta-se para que o design entre na agenda 
dos demais setores da economia. 

Em uma espécie de "autobranding" bem 
arquitetado, a Abedesign tem selado parce-
rias interessantes para o setor. Parte do su-
cesso deve-se à maior atenção do governo 
federal para a economia criativa, setor que 
congrega diversas categorias cujo rendimen-A ut
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to deriva da exploração de suas capacidades 
culturais. Em 2011, a presidente Dilma Rous-
seff criou a Secretaria da Economia Criativa, 
alocada no Ministério da Cultura. 

A iniciativa soma-se a outras no plano 
das políticas federais para que o País se be-
neficie das também chamadas "indústrias 
da cultura" A intenção é de que o design re-
presente papel preponderante na geração 
de produtos e negócios brasileiros com al-
to valor agregado. "Caminhamos para um 
final de década com um País que terá cer-
ca de 80% de sua população nas classes A, 
B e C" argumentou Job Rodrigues, econo-
mista do BNDES. "Isso muda a forma co-
mo avaliamos os produtos que consumi-
mos." Ainda segundo ele, além de produ-
zir itens mais sedutores aos olhos do con-
sumidor brasileiro, será fundamental para 
a indústria nacional usar o design para ga-
nhar o mundo. "Vamos ter que deixar de 
fazer commodities e passar a fazer produ-
tos com valor agregado." 

Ativo criativo 
Esse papel estratégico do design tam-

bém está sendo usado para promover 
negócios internacionais para os escri-
tórios brasileiros. A Apex tem se empe-
nhado em exportar esse ativo criativo. 
Um dos casos mais emblemáticos foi a 
recente negociação com a gigante do va-
rejo nos Estados Unidos, a Macy's, que 
desde abril comercializa produtos de 
empresas nacionais em 300 de suas 840 
lojas, além do site. A novidade acabou 
lançada com uma grande campanha e 
teve investimento de R$ 1,5 milhão da 
Apex. E contemplaram-se as empresas 

Natura e Garoto, além de expoentes da 
indústria criativa brasileira: os estilistas 
Dudu Bertholini e Isabela Capeto; e o de-
signer Marcelo Rosembaum. 

O Sebrae, por sua vez, tem trabalhado 
para que os pequenos e médios empreen-
dedores incorporem os serviços de design 
ao seu dia a dia, eliminando a impressão 
de que a disciplina é uma ferramenta cara 
e disponível apenas para grandes empre-
sas. "Nosso trabalho é mostrar que esta é 
uma ferramenta de gestão importante e 
que, sim, o pequeno empreendedor pode 
aproximar-se de empresas de design" afir-
ma Ary Scapin, coordenador de design e 
economia criativa do Sebrae em São Paulo. 
Uma das iniciativas do Sebrae quer aproxi-
mar a indústria moveleira voltada à popu-
lação de baixa renda. Há um movimento 
para aproximar as fábricas de Mirassol, no 
interior paulista, a designers como Marce-
lo Rosenbaum. "Indiretamente, o design 
pode ajudar no crescimento dos diversos 
setores da economia, na medida em que 
contribui para a geração de produtos de 
maior valor agregado e da formação de 
marcas mais fortes" frisa Gelli. 

A série de iniciativas, porém, encontra 
dificuldades. "Vocês ainda são um bicho 
meio estranho para nós" ressaltou Rodri-
gues, representante do BNDES, em tom 
de brincadeira, ao se dirigir aos donos de 
agências de design. Os entraves burocráti-
cos ainda ameaçam a competitividade bra-
sileira e diminuem o impacto de ações como 
roadshows internacionais com escritórios 
brasileiros, promovidos pela Apex. "O tema 
tem sido cada vez mais relevante dentro da 
agenda de negócios", contemporiza Deos. A ut
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