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Com o objetivo de promover uma 

verdadeira vitrine dos melhores 

trabalhos das empresas de design 

de todo o país, a Brasil Design 

Week chega a sua terceira edição 

e revela por que o design nacional 

vive hoje seu momento de maior 

expressão e relevância. O evento, 

promovido pela Abedesign 

(Associação Brasileira das Empresas 

de Design), ocorreu entre os dias 5 

e 7 de novembro de 2012, dentro 

do HSM - ExpoManagement, o 

maior acontecimento de gestão da 

América Latina, que recebe mais 

de 15 mil visitantes todos os anos. 

O ambiente do ExpoManagement 

discute as novas tendências em 

inovação no mundo dos negócios 

e por isso não poderia ser mais 

apropriado para que a Abedesign 

novamente mostrasse a força 

e o amadurecimento do design 

nacional, que, cada vez mais, tem 

espaço relevante na economia 

brasileira. É um contexto onde ele 

pode ser visto como diferencial 

nos negócios e uma ferramenta 

fundamental na diferenciação do 

produto nacional. 

"Ao inserir a Brasil Design Week 

na maior agenda de negócios do 

Brasil, ainda em 2010, tínhamos o 

objetivo de chamar a atenção de 

empresários e gestores a utilizar o 

design como ferramenta estratégica 

em seus negócios, de maneira 

transversal, inovadora e integrada 

a todos os setores. Este ano, os 

resultados foram ainda melhores 

e nos deram a certeza que foi a 

melhor escolha", afirma Luciano 

Deos, presidente da Abedesign. 

Para Roger Rieger, diretor da Brasil 

Design Week e da Abedesign 

Regional Paraná, a BDW está 

no caminho certo para mostrar 

a relevância do design nacional 

na economia. "Gerarmos 

oportunidades, fomentarmos 

negócios e mostrarmos nossa força. 

Era esse o tripé em que a BDW 12 

se construiu. Ela cumpriu seu 

principal objetivo que era mostrar 

o design como instrumento dotado 

de característica multidisciplinar e 

de abordagem diferenciada. Ele é, 
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sem dúvida, a grande ferramenta 

para gerar inovação e inserir o Brasil 

na economia criativa, em âmbito 

mundial", defende. 

O evento, este ano, teve duas 

importantes ações: o Projeto 

Imagem e o Projeto Comprador, 

todas em parceria com a Apex-

Brasil, por meio do Projeto Brasil 

Design. Na primeira, ficam frente 

a frente empresários brasileiros de 

escritórios de design e executivos 

internacionais de importantes 

empresas estrangeiras para a 

realização de negócios. Entre os 

potenciais clientes convidados, 

estiveram Thinking Dl (Canadá), 

Qualla (Colômbia) e Sancho BBDO 

(Colômbia). Na segunda, foram 

convidados jornalistas e formadores 

de opinião de renomados veículos 

internacionais para conhecer de 

perto o diferencial e criatividade do 

design brasileiro. 

No final da BDW'12 aconteceu a entrega do Brasil Design Award'12. A 

premiação, reconhecida como a mais abrangente em inovação através do 

design no país, premiou os trabalhos brasileiros que acumularam o maior 

número de premiações selecionadas, nacional e internacionalmente, de design 

gráfico e de produto no ano de 2012. Além disso, o BDW homenageou 

personalidades e instituições que, direta ou indiretamente, têm contribuído 

com o segmento. E a abcDesign foi reconhecida com o prêmio de Veículo de 

Design do Ano. 

"Ficamos muito felizes em ter esse reconhecimento dentro de um evento 

que valoriza o Design e a economia criativa nacionais. Neste ano, a 

abcDesign completou dez anos de existência. É muito bom ver que o 

design brasileiro amadureceu neste período e que nós fizemos parte desse 

processo", comentou Wilgor Caravanti, diretor executivo da abcDesign. 
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 42, p. 33-35, jan./ fev./ mar.  2013.




