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Criative-se
Preparamos a Semana ARP da Comunicação de 2015 para in-

comodar cada um dos participantes. Afinal, desassossego é preciso 
num mundo de tamanhas e tão constantes transformações. A história 
está sendo escrita a cada segundo: ou você ajuda a construí-la como 
protagonista ou será engolido pelo ritmo frenético dos acontecimentos.

Criative-se, mais do que o lema escolhido para pautar todas as 
palestras e discussões que fizeram parte do programa, é o antídoto da 
comunicação para enfrentar o imobilismo. É a vacina contra o comodis-
mo. Quem souber usar sua criatividade chegará às melhores soluções 
para conquistar um lugar junto aos desejos do público consumidor.

A criatividade é um combustível que deve mover não apenas o 
trabalho dos ditos “criativos” no modelo tradicional de agência de 
propaganda. As palestras e apresentações feitas ao longo da Semana 
ARP da Comunicação e os relatos dos cases escolhidos para compor 
os painéis mostraram que buscar soluções inovadoras para problemas 
atuais também deve ser tarefa dos profissionais que gerenciam os 
Recursos Humanos, da equipe do Atendimento, da turma que produz 
conteúdo digital, do pessoal que gerencia a mídia, dos planejadores, 
de todos, afinal.

Criative-se passou a ser palavra de ordem de toda a agência.
Também foi a palavra que mais consideramos para montar o even-

to de 2015. Seguimos o conselho oferecido ao mercado e inovamos no 
espaço oferecido aos participantes dos encontros, criando um ambiente 
especialmente construído para a Semana na Casa Destemperados. O 
sucesso foi tanto que o local já está confirmado para a edição de 2016. 
Também é importante destacar a presença do nosso patrocinador, a 
ESPM, e o apoio da Globo e da Impresul na realização do evento de 
2015. Junto com a nossa equipe, esses parceiros são os responsáveis 
pela qualidade do conteúdo oferecido aos participantes.

Criative-se foi um grande momento da ARP. Agora é hora de pensar 
na Semana ARP da Comunicação 2016. Vamos em frente, escrevendo 
a bela história da propaganda gaúcha.

DIRETORIA DA ARP
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Se a palavra “criative-se”, apresentada como tema da 
Semana ARP de Comunicação 2016, fosse parar no dicio-
nário seu significado seria algo mais ou menos assim: “sig-
nifica entrar no meio da crise de maneira ativa, com atitude 
diferente da mera resiliência, do necessário ajuste dos custos 
ou da repetitiva reclamação política”. “A escolha do tema se 
deu pela situação econômica do país, pelo clima que passou a 
dominar o mercado. Mas, para sair de uma crise, é preciso se 
movimentar. Então, a opção foi incentivar esse movimento, 
estimular as pessoas a colocarem a cabeça pra funcionar e se 
mexer em vez de ficar constatando e lamentando a crise”, 
explica Rodrigo Pompêo da Silveira, redator da Morya, que 
assina a campanha deste ano.

A agência assumiu o desafio de “tirar o drama” que 
envolve a crise. “Por si só já é um assunto pesado. Então, 
partimos para uma abordagem com linguagem gráfica mais 
leve e bem-humorada, além de trabalhar o fato de as letras da 
palavra ‘crise’ ajudarem a formar a palavra ‘criative-se’. Com 
esse convite, tentamos passar a mensagem de que cada um 
pode ajudar um pouquinho a mudar essa perspectiva negativa, 
de que é preciso procurar uma solução até mesmo dentro do 
próprio problema”, detalha.

Entre as peças mais interessantes, Pompêo destaca o 
vídeo veiculado em TV e internet e também a programação 
desdobrada em anúncios, mídia exterior e materiais gráficos. 
“Além da equipe da agência – e com destaque especial para o 
Davi Voss, que fez a ilustração 3D –, trabalhamos ao lado da 
Dr. Smith e da Loop”, reconhece.

FICHA TÉCNICA
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casa urbana

casa destemperados
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A Semana ARP de Comunicação movimentou, em 2015, a Casa Des-

temperados. O novo endereço – que também é resultado de pessoas, 

marcas e boas ideias – trouxe novo estímulo para o mais importante 

evento da comunicação do Rio Grande do Sul.
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A Semana ARP de Comunicação, 
em 2015, mudou de endereço: concen-
trou todas as suas atividades na Casa 
Destemperados, espaço localizado no 
bairro Moinhos de Vento, que propõe 
experiências inovadoras, reunindo pes-
soas, marcas e boas ideias focadas em 
gastronomia, mas não só isso. “Nosso 
negócio vive de publicidade. Ser palco 
da principal discussão do mercado de 
comunicação é um reconhecimento e 
um estímulo. Ao receber a Semana ARP 
de Comunicação, tivemos a oportunida-
de de mostrar para todo o mercado pu-
blicitário o que é a Casa Destemperados 
e todas as suas possibilidades”, comenta 
Lela Zaniol, sócia dos Destemperados.

Para Daniela Corso, da Liquens, 
a mudança de local é sinônimo de 
desafio bem-vindo. “Podemos respirar 
referências e conceitos espaciais novos, 
explorar novas arquiteturas, novos 
desenhos. Essa mudança de endereço, 
para mim, significou a oportunidade 
de criar o novo. Há anos já estávamos 

no Sheraton e acabamos viciando um 
pouco o olhar e engessando a criação. 
Inevitavelmente”, analisa.

A Casa Destemperados já é inspi-
radora. “Tudo ali se mistura: arquitetura 
e o uso ou o dia a dia da casa. Tudo isso 
requer um cuidado ainda maior na con-
cepção da intervenção. O arquiteto tem 
que dialogar com a preexistência com 
muito respeito por ela. A intervenção 
não pode se sobrepor ao existente. Tem 
que dialogar. Sempre. E a ideia foi essa 
mesmo. Peças de sinalização externa 
e internamente dialogando com a ar-
quitetura do local e a própria casa da 
árvore, que habitou o jardim.”

Por tudo isso e mais um pouco, 
a intervenção na Casa Destemperados 
exigiu um esforço extra. Estática e es-
truturalmente. “Habitamos os espaços 
da casa, que é maravilhosa, e também 
construímos uma Casa na Árvore, 
como carinhosamente batizei, o que 
exigiu uma adaptação aos desníveis 
do terreno e às condicionantes do 

casa destemperados

“Nosso negócio 

vive de publicidade. 

Ser palco da 

principal discussão 

do mercado de 

comunicação 

é um enorme 

reconhecimento.”

(Lela Zaniol, dos 

Destemperados)
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casa destemperados

local. A construção desta casa exigiu montagem de piso, cobertura, climatização, 
fechamentos. A ideia foi fazer uma espécie de bunker branco, que poderia ser 
iluminado à noite. Então, utilizei telhas brancas de fibra de vidro, que permitiram 
uma retroiluminação”, explica. O resultado? Um espaço despojado e cool. “Bem 
no clima do conceito da Semana ARP”, reconhece.

Daniela conseguiu, através da cenografia, transmitir o tema CRIATIVE-
-SE no espaço das palestras. “A telha translúcida de fibra de vidro, para receber 
a iluminação, os materiais sustentáveis para o palco, como pallets e chapas de 
OSB – fabricada a partir de resíduos de MDF e lascas de madeira –, na exposição 

das peças inscritas no Salão da Propaganda 
com conceito de lambe-lambe. Temos uma 
linguagem das ruas, que é DNA da Semana 
ARP desde 2007, quando começou a habitar o 
bairro, foram trazidas para a casa.”

A parceria da ARP com a Liquens com-
pleta 12 anos. E sempre é tempo de reinvenção. 
“Posso dizer que já testamos quase tudo. Em 
diferentes locais. Quase. Pois sempre há algo 
novo que ainda não foi explorado que ainda 
pode ser ou algo já realizado que pode ser revi-
sitado com outra roupagem. Eu sempre gosto 
de usar a crise a favor da criatividade. É quando 
temos que ser mais criativos. É isso que penso 
e consigo realizar”, comenta.

SAlão de feStAS
A Liquens assina também a cenografia do 

Jantar da Propaganda, realizado na Casa NTX, 
em Porto Alegre. Em 2015, o clima de inovação 
marcou a cena. “Queria explorar algo muito 
hightech, mas, ao mesmo tempo, que permitisse 

explorar recursos analógicos”, conceitua.
De acordo com Daniela, o mood se baseou nas referências de arquiteturas 

com fachadas perfuradas, que servem como filtro da luminosidade: traz a luz do 
exterior durante o dia e é desenhada pela iluminação indoor à noite. “Partindo 
desta premissa, eu precisava de um material perfurado, rígido, que permitisse ex-
plorar projeção de imagens pela frente e que permitisse desenhar a luz por trás. 
E precisava ser viável em termos de custos, claro.”

O que poderia servir de suporte para isso? “A busca por este material foi 
exaustiva. No mercado tínhamos telas que não são rígidas e que não se aplicariam 
à solução construtiva. Usar painéis lisos e perfurar seria um custo muito alto. Foi aí 
que reencontrei uma chapa perfurada antigamente muito utilizada em mobiliário 
e somente um fornecedor que ainda comercializava. A partir daí, criei o desenho 
da cena na NTX e este cenário permitiu infinitas composições entre imagens e 
motions projetados aliados ao desenho de luz. A iluminação também fez parecer 
que a chapa era metálica, pois tem um brilho acetinado que, ao refletir a luz, 
parecia ser metal”, detalha.

A Liquens conseguiu 

transmitir o tema 

CRIATIVE-SE usando 

materiais simples que, 

quando combinados, 

tornaram o ambiente 

acolhedor e descolado
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patrocinadores

Toda grande realização é sempre compartilhada. E a 
Semana ARP de Comunicação está bem servida quando se 
trata de parcerias: tem ao seu lado Rede Globo e ESPM, 
apoiadores que acompanham e contribuem já faz alguns 
anos como apoiadores do mais importante evento de co-
municação do Rio Grande do Sul.

Para Felipe Heimbeck, diretor comercial da Globo Sul, 
a comunicação passa por um momento em que é preciso 
repensar a maneira de transmitir o que se quer dizer. “As 
pessoas são diariamente bombardeadas por um sem nú-
mero de informações que são despejadas através dos mais 
diversos meios. Acredito que a grande questão da comuni-

A ARP comemora mais uma edição realizada 

em parceria com a Rede Globo, ícone

do mercado e da mídia, e ESPM, 

referência em ensino da comunicação. 

O resultado: qualidade de conteúdo.

parceiros
grandes
Coleção de
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cação hoje é transmitir uma mensagem que seja relevante 
para o consumidor dentro desse cenário quase caótico. 
E a Semana ARP de 2015 gerou discussões em alto nível 
acerca do tema sem a pretensão ser definitiva”, reconhece.

O tema “CRIATIVE-SE” mostra que a crise abre 
caminhos para a inovação, otimiza recursos e busca efi-
ciência. “A criatividade é fundamental neste momento. 
A ARP foi muito feliz na escolha do tema”, elogia. “En-
tendemos a Semana ARP de Comunicação, a partir da 
escolha do tema ‘CRIATIVE-SE’ como uma reafirmação 
dos agentes de comunicação no processo de recuperação 
econômica”, complementa Richard Lucht, diretor geral 
da ESPM Porto Alegre.

A programação teve presença de reconhecidos profis-
sionais da área mostrando, a partir de suas experiências, que 
processos de comunicação são estratégicos no momento 
em que se faz necessário repensar negócios. “A ARP ins-
titucionaliza discussões do mercado e cristaliza os temas 
debatidos em sala de aula. É uma arena que coloca ideias 
à prova. E aí se cria uma síntese que direciona mercado e 
academia”, sentencia.

Rede Globo e ESPM 

apostam no conteúdo 

da Semana ARP 

de Comunicação. 

“Cria-se uma síntese 

que direciona mercado 

e academia”, comenta 

Richard Lucht
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O PONTO
DE ENCONTRO 
DA SUA MARCA
COM O SEU
CONSUMIDOR.

RESULTADOS QUE VOCÊ VÊ.
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atividade paralela inspirações

Pelo oitavo ano consecutivo, Beto Callage ofereceu o palco e a palavra 

a um grupo de profissionais para que relatassem suas Inspirações 

aos participantes da Semana ARP da Comunicação. Participaram da 

conversa na Casa Destemperados a publicitária e escritora Cláudia 

Tajes, o jornalista e cineasta José Pedro Goulart em dobradinha com 

o psicanalista Paulo Sérgio Rosa Guedes, a fotógrafa Letícia Remião e 

a cineasta Mirela Kruel. Inspirações surgiram de diferentes partes do 

universo. Cláudia falou do fundo do poço, Letícia do interior dos Estados 

Unidos e Mirela da cidade de Guaropé. Zé Pedro e Paulo Sérgio foram 

mais longe: foram ao mundo da lua.

nas mais longas distâncias
Inspirações
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Cláudia Tajes
O  Q U E  É  I N S P I R A D O R  P A R A

A publicitária e escritora Cláudia Tajes foi a única 
participante do encontro Inspirações, promovido pelo 
publicitário Beto Callage, que seguiu à risca o pedido 
pelo organizador. No primeiro dia do bate-papo, levou 
de forma organizada uma listinha das dez coisas que 
a inspiravam no trabalho e na vida – pauta proposta 
para todos os participantes da série Inspirações 2015.

De forma bem divertida, avisou que iria falar 
sobre suas “pequenas verdades”. E apresentou sua 
lista num caprichado PowerPoint:

 Ler coisas boas. 
 Ver coisas boas.
 Ouvir coisas boas (menos sertanejo universi-

tário. Se isso é universitário, imagina como deve ser 
o sertanejo primário...).

 Cortar chatos do Facebook. Deixar de seguir ou 
ler quem não tem opinião relevante.

 Gostar de pessoas em geral e de alguma pes-
soa específica. Parece que ninguém gosta mais de 
ninguém, só vejo coisas boas em relação aos animais.

 Ir ao fundo do poço de vez em quando. A volta 
é maravilhosa. Eu já fui três vezes, voltei pior, mas 
mais forte.

 Ver o filho virar gente.
 Ser gremista desde criancinha.
 Ter planos e prazos.
 Apesar de tudo, saber que resta uma esperança 

para 2016.
Depois de apresentar sua lista, Cláudia, que tam-

bém é roteirista da Rede Globo, falou de sua produção 
literária. Ela é autora de 11 livros, entre eles Vida Dura, 
A Vida Sexual da Mulher Feia e Partes Íntimas.

– Escrever é meio cachaça. Eu não tomo, mas 

quem toma diz que tu começa e não para mais. Es-
crever é assim – brincou.

A publicitária lembrou que não adianta apenas ter 
uma história para ser contada, mas que é necessário 
também traçar uma trama. “Por isso o lado B me 
interessa mais, pois ali estão as informações que vão 
render as tramas”, explicou. E citou a produção de 
A Vida Sexual da Mulher Feia como um exemplo da 
busca por estas tramas que estão escondidas. “Um 
editor pediu algo sobre sexo bizarro. Bem na época 
em que só se falava da Gisele Bündchen. Todo mundo 
sabe o que a mulher bonita faz, mas a mulher feia não 
tem voz”, explicou Cláudia. Contou para a plateia que 
ficou pensando no assunto, “me inspirando”: a feia 
também é filha de Deus, deve ter algo, deve rolar algo 
de vez em quando, concluiu. Foi assim que nasceu o 
livro que acabou num estrondoso sucesso.

De uma maneira bem-humorada, Claudia disse 
que tem muita sensibilidade para sentir as coisas em 
volta e transformá-las em histórias. Não se preocupa 
em escrever coisas densas, quer sempre ser simples. 
“Os outros ganham prêmios, eu ganho leitores, está 
bom pra mim”, brincou.

 A publicitária anunciou que está trabalhando 
no roteiro da próxima novela das seis da Rede Globo. 
Falou da relação com os atores da emissora e com a 
equipe de produção. Brincou que os artistas tentam 
ser “amiguinhos” dos que escrevem pra ganhar e 
poder gravar o que consideram como “cenas boas” 
durante a trama. Por fim, fez uma comparação sobre 
o seu trabalho:

– As minhas ideias são como meu dinheiro: uso 
até o fim, até acabar. Precisam render sempre.
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atividade paralela inspirações

Zé Pedro Goulart
e Paulo Guedes

O  Q U E  É  I N S P I R A D O R  P A R A

A conversa de Beto Callage com o jornalista e 
cineasta José Pedro Goulart e o médico psicanalista 
Paulo Sergio Rosa Guedes se transformou numa 
grande sessão de análise pública, com a participação 
de uma atenta plateia. Os dois são autores do livro É 
Preciso Viver no Mundo da Lua (De Lá Se Enxerga 
Melhor a Terra), fruto dos diálogos que travam na rádio 
digital Mínima FM, dirigida pelo cineasta.

Paulo Guedes já lançou cinco livros, retratando 
o comportamento humano. Zé Pedro acaba de lançar 
Ponto Zero, sua estreia em filmes de narrativas longas 
depois de ficar conhecido nacionalmente por dirigir co-
merciais. Durante quase duas horas de conversa, os dois 
passaram por diferentes assuntos, sempre inspirados.

A INSPIRAçãO, POR PAULO GUEDES
“Enquanto estivermos vivos, a inspiração de 

fora e a expiração de dentro funcionam ao mesmo 
tempo, uma dependendo da outra. A inspiração está 
alicerçada na criança que fomos e muitas vezes não 
somos mais. Temos que ser a criança que nós fomos 
com a idade que temos. Criança é um ser que cria. 
Cada vez que ela não pode criar, ela vai perdendo um 
pedaço dela, vai deixando de ser criança.”

O ATO DE CRIAR, POR Zé PEDRO
“Precisamos lembrar sempre do desafio do su-

percomputador Deep Blue contra o enxadrista Garry 
Gasparov. Mesmo que as possibilidades de analisar 
jogadas do computador fossem maiores, ele não 
conseguia criar, e Gasparov sim, por isso ganhou. 
Mais tarde, a IBM incrementou o programa. Usaram 
personagens, autores, livros, cinema, passearam por 

tudo para coletar exemplos de como o ato de criar 
move as pessoas.”

A CRIATIVIDADE, POR PAULO GUEDES
“A criatividade está relacionada com o direito 

adquirido de sermos a criança que fomos na idade 
que estamos. Criatividade é uma forma de coragem, 
ninguém cria sem coragem. Ela provoca a ira dos 
deuses, pois eles que criam, nós não. Quando criamos, 
pensamos que algum castigo há de vir por conta 
dessa ousadia.”

O TAMANhO DO PASSADO, POR PAULO GUEDES
“é importante esquecer o sofrimento do passado. 

é preciso ver que o amanhã é mais importante do que 
hoje. Ficar considerando algo que foi dito pela mãe em 
1945, por exemplo, faz com que a gente ainda siga 
vivendo em 1945. O importante é agir, o pensamento 
não leva a lugar nenhum. é a ação que leva.”

A PERSONALIDADE, POR PAULO GUEDES
“Querer ser outro, agir como outro, é fechar a 

porta para você mesmo. Eu não escrevo como a Clarice 
Lispector, mas ela também não escreve como eu. Eu 
tenho sempre que contar comigo. O filme Zelig, de 
Woody Allen, é um filme que mostra a capacidade da 
vida humana de imitar o outro. O filme é repleto de situ-
ações em que os personagens não são o que eles são.”

A grande sessão de análise se encerrou com um 
recado dado por Zé Pedro e reforçado por Paulo Guedes.

“Fama e dinheiro não podem vir antes da paixão. 
São consequências da nossa entrega, da realização 
da nossa paixão.”
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Letícia Remião
O  Q U E  É  I N S P I R A D O R  P A R A

A publicitária e fotógrafa Letícia Remião viajou 
para bem longe para explicar a Beto Callage de onde 
vêm suas Inspirações para o trabalho que a faz captar 
e congelar imagens há 20 anos. Letícia, quando 
pequena, morou numa cidadezinha do interior do 
estado do Colorado, nos Estados Unidos, onde o pai 
fazia doutorado.

– Dos 4 aos 8 anos eu cresci num ambiente 
amplo, de montanhas, estações definidas, num con-
domínio de famílias. Todas as casinhas eram iguais, 
mas como tinha gente do mundo inteiro estudando 

ali, cada interior era único, com seus povos e culturas 
de diferentes países – contou.

Letícia considerou que essa parte da infância a 
fez tolerar e entender a importância de se cercar de 
coisas e ideias diferentes à medida que foi crescen-
do. “Olhar pro outro me inspira muito, assim como 
as histórias. Sou uma colecionadora de histórias”, 
afirmou. “Fui uma boa aluna não por estudar muito, 
mas por sempre prestar atenção nas histórias.”

À medida que foi crescendo, Letícia formou 
sua “caixinha de pedra-cabeça”. Ela considera que 

atividade paralela inspirações
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todas as pessoas fizeram o mesmo com suas vidas, 
juntando pecinhas que são mais ou menos iguais. 
“A diferença é como nós montamos esses quebra-
-cabeças, cada um combinando peças diferentes, a 
sua maneira”, comparou. Por isso, sempre que vê 
um trabalho, Letícia quer entender quem o fez, pois 
o talento dos outros a inspira muito: “Que cabeça é 
essa que produz o que produz?”.

Letícia aproveitou a conversa para detalhar 
melhor como trabalha a fotografia. Considerou que 
seu olhar é simples, sem a necessidade de envolver 
grandes cenários, e citou o artista espanhol Pablo 
Picasso: “Começa com uma ideia e as coisas vão 
se transformando”. “Então, é importante ter equi-
pamento e tecnologia, mas também deixar o acaso 
agir. E eu me entrego ao acaso quando produzo. 
Não interfiro, uso luz natural. Não fico planejando 

três semanas. Sou muito permeável a mudanças 
de rotas, a novos desafios. E me cerco de pessoas 
diferentes, que vão contribuir com ideias diferentes 
das minhas. O trabalho será consequência de toda 
a espontaneidade”, contou.

Letícia revelou preocupação com o mundo 
tomado por imagens e com forte apelo visual, mar-
cas do tempo atual. “O excesso de imagem hoje 
faz as pessoas perderem a capacidade de sentir o 
que olham, pois é muita coisa. Estamos perdendo a 
capacidade de olhar, de ouvir. E é de ver e ouvir que 
se tiram as inspirações para a vida”, disse. 

Quando Beto perguntou como ela gosta de 
trabalhar, Letícia não perdeu tempo e foi direta:

– Eu funciono muito melhor com rédeas soltas, 
com liberdade, pois aí posso me apropriar do que cai 
no meu colo durante a vida.
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atividade paralela inspirações

M i r e l a  K r u e l
O  Q U E  É  I N S P I R A D O R  P A R A

Embora a extensa lista de curtas-metragens de 
ficção e documentários realizados em muitos anos, 
foi o último trabalho da cineasta Mirela Kruel que 
tomou conta de sua conversa como convidada de Beto 
Callage na série Inspirações. Mirela falou – e muito – 
sobre seu primeiro documentário em longa-metragem:  
O Último Poema.

O filme conta a história da íntima troca de 
correspondência entre o poeta Carlos Drummond de 
Andrade, que morava no Rio de Janeiro, e uma leitora 
e admiradora sua, a professora gaúcha helena Maria 
Balbinot, moradora de Guaporé, no interior do Rio 
Grande do Sul. A relação durou 24 anos (de 1962 a 
1986) e ficou eternizada em dezenas de cartas. Quando 
ficou pronto, o filme recebeu prêmios e distinções em 
festivais internacionais em Bogotá, Montevideo e Punta 
Del Este, com direito a rasgados elogios do badalado 
escritor moçambicano Mia Couto. 

A troca de correspondências começou porque 
uma professora de helena Maria não gostava do poeta 
e o criticou em sala de aula. Machucada em seu íntimo, 
a leitora gaúcha escreveu para o poeta mineiro para 
desabafar, dando início a uma relação que durou longos 
anos. Nunca se conheceram pessoalmente. Para Mire-
la, o gesto da professora, de procurar o poeta movida 
por um incômodo interior, deve ser um exemplo para 
quem busca agir a partir de suas inspirações.

– Quando a gente olha pra dentro e enxerga aquilo 
que nos move, o resultado não é outro que não o amor, 
a dedicação no que se acredita. é preciso estar com as 
pessoas que afetivamente acreditam no nosso trabalho 
e na nossa ideia – disse.

Na conversa de encerramento da versão 2015 

de Inspirações, Mirela também voltou no seu tempo 
para contar de onde busca suas inspirações. Lembrou 
que foi educada numa família que sempre leu e ainda 
lê muito. “Meus pais me contavam histórias antes de 
dormir”, disse. Considerou que hoje as pessoas leem 
menos, pois a internet tirou a profundidade do livro e 
das leituras mais densas. “Isso nos afasta um pouco 
do que realmente pode ser transformador na nossa 
vida. A poesia, por exemplo, tem uma capacidade 
transgressora de desacomodar as pessoas”, afirmou.

Mirela retomou a relação do poeta com a pro-
fessora para exemplificar que, apesar de ter “muita 
coisa ruim acontecendo”, também existe o desafio 
constante de olhar o mundo por meio de sentimentos e 
pensamentos que marcam a relação de duas pessoas. 
“A história de qualquer pessoa, e a leitura que tu fazes 
da história dela, pode virar um grande filme e tocar a 
alma de outras pessoas”, completou.

A cineasta relatou um episódio dos bastidores do 
filme para ilustrar o quando as inspirações vindas da 
alma devem ser um caminho sempre a ser seguido. 
Numa determinada cena, um maço de cartas é jogado 
por um dos personagens para o ar. As cartas voam e 
enchem toda a tela. Mesmo sabendo que não seria 
visível para o espectador o texto que estava no papel, 
já que a cena é muito rápida, Mirela exigiu que todas 
as cartas fossem impressas com o último texto trocado 
entre Drummond e helena Maria. Foi uma decisão de 
puro instinto, contou.

– No vídeo não faz diferença, mas deu uma força 
ao filme. é quase uma coisa espiritual, não tem um 
manual de instruções. E se a gente fizer o que sente, o 
resultado vai ser outro, vai ser melhor – disse.
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palestras

inovar
A Semana ARP de Comunicação renovou a energia 

do mercado publicitário gaúcho – em palestras 

consistentes e inspiradoras  – para encarar a 

“crise” de maneira ativa com ousadia e boas ideias

Prontos para
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comportamento
Martin Haag, sócio-diretor da City, faz um mergulho profundo em 

comportamentos para entender as transformações sociais e o funciona-

mento das pequenas redes de pessoas com interesses compartilhados

Subterrâneos do

Compartilhar emoções é moti-
vação para os seres humanos. Esse é 
processo básico que nos organiza: as 
pessoas juntam-se por mobilizações 
emocionais e, assim, expressam-se 
produzindo um modelo de sociedade. 
Martin Haag, sócio-diretor da City, 
empresa de pesquisas de marketing, 
desenvolve projetos estratégicos 
com base em pesquisas sobre com-
portamento, combinando métodos 
para interpretação dos porquês do 
comportamento, orientando decisões 
estratégicas de design, conteúdo, ne-
gócios e branding. 

E se a sociedade está em trans-
formação, o que seria possível das 
ciências humanas para os processos 
de análise de informações? É justa-
mente o mais profundo deles que a 
City busca alcançar em suas pesquisas: 
entender os subterrâneos – aquilo que 
está por baixo da “casca” de compor-
tamentos, que é menos massificado e 

que se movimenta em pequenas redes 
de pessoas com interesses comparti-
lhados. “O que se está vivendo, por 
força da tecnologia, é desmontagem 
das forças massificadas. Os vínculos 
sociais mudaram”, afirmou Haag.

Se na sociedade massificada con-
teúdos poderiam ser distribuídos em 
grande escala, o desafio atual é esta-
belecer uma conversa para cada “dieta 
de conteúdo” dessas pequenas redes. 
“O plano único dá lugar a um tecido 
muito diversificado. Em nossos proje-
tos, colocamos perspectivas diferentes, 
pessoas e contrastes. E se o plano tem 
constantes aberturas, entender e bus-
car o que há no subterrâneo torna-se 
muito interessante”, sentencia.

Há inúmeros recursos para aces-
sar os subterrâneos do comporta-
mento. “Essa plataforma de conexão 
é poderosa. As empresas e as marcas 
precisam conectar-se às pessoas. A 
sociedade é diferente, mas, apesar de 
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não termos mais um sistema concen-
trado, as pessoas ainda necessitam de 
vínculos. A iconização já não funciona 
mais. Não há mais espaço para a arte 
de falar com todo mundo. E isso não 
quer dizer individualização. A socie-
dade produz valor à parte da comple-
mentação. Algumas marcas passam a 
ser extintas para dar espaço a marcas 
colaborativas que interpretam novos 
comportamentos”, revela.

CiênCiAs humAnAs: ACesso
 Ao subterrâneo

Para chegar a esses “subterrâ-
neos do comportamento”, as ciências 
humanas viram aliadas. O neurologis-
ta português António Damásio, que 
trabalha no estudo do cérebro e das 
emoções humanas, acredita que, antes 
de ser racional, o homem é emocional. 
“Buscar subterrâneo numa conversa é 
fazer contato com as cinco plataformas 
emocionais – alegria, ódio, nojo, desprezo 
e tristeza – presentes no comportamento 
de todos os mamíferos.”

FiChA tÉCniCA  
insights subterrâneos – um 

pAsseio pelAs CiênCiAs humAnAs

 QuAndo: dia 16/11,  
segunda, às 11h

 onde: Casa destemperados

 Com Quem: martin haag,  
sócio-diretor da City pesquisas

A arqueologia, base do raciocínio, 
é a arte de juntar os pedaços. “Numa 
sociedade fragmentada, é preciso a 
especialidade de juntar e integrar os 
cacos e, assim, entrar no subterrâneo”, 
comenta. Para Haag, as lições de Sig-
mund Freud – que decidiu ouvir as 
pessoas e entendeu que as frases nunca 
são completas – mostram que a con-
versa mostra sintomas do que está por 
dentro. Da antropologia, a City traz o 
esforço interpretativo de entender o 
significado das coisas. “Eu sou uma 
coisa que precisa de alguma coisa que 
me explique como ser humano. Há 
significados para todo gesto e para 
todo comportamento.”

A leitura de Lacan, psicanalista 
francês, mostra que o comporta-
mento assume o que se quer dizer: 
como vivemos, vestimos, comemos 
e andamos? A expressão diz algo. 
“O jazz, que não segue partitura, é 
outro exemplo. Fica claro que existe 
dentro do outro um entendimento de 
música”, exemplifica.

“O que se está 

vivendo, por força 

da tecnologia, é 

desmontagem das 

forças massificadas. 

Os vínculos sociais 

mudaram”
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PC Bernardes, da  Lua Propaganda, brincou com a plateia:

a época da adolescência é de crise, mas um dia ela acaba

Lições da crise
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Durante a palestra Lições da Cri-
se, o produtor musical PC Bernardes, 
da Lua Propaganda, fez uma proposta 
surpreendente à plateia. Disse não se 
considerar um autista para ignorar as 
dificuldades econômicas, políticas e 
sociais que existem no momento no 
país, mas se negou a dar conselhos 
ou fazer análises sobre o tema. A 
proposta de PC foi simples: que as 
pessoas vejam as crises do negócio 
como são as crises da adolescência. 

– Adolescência dos filhos é crise: 
é uma guerra diária, tu ficas perdido, 
perdes dinheiro, mas como toda crise, 
tem data para acabar. É a crise mais 
completa que existe, pois toma tudo: 
tempo, paciência, dinheiro, casamen-
to. É uma época em que os pais usam 
apenas seus valores para enfrentar 
a crise: compaixão, ética, paciência, 
solidariedade, resiliência – comparou.

palestras

PC propôs uma brincadeira para 
o público. Sugeriu que todos analisem 
como estão enfrentando seus momen-
tos de dificuldade levando em conta 
a adolescência dos filhos. “Alguém 
tem tirado tempo para fazer exercício, 
ginástica? Tem mantido a casa arruma-
da? Tem ido a lugares diferentes? Tem 
guardado dinheiro?”, provocou. 

PC usou seus 30 anos de expe-
riência no mercado da comunicação 
e na criação de jingles para Brahma, 
Guaraná Antárctica, Parmalat e 
Honda, entre outros clientes, além de 
participar de campanhas eleitorais no 
Brasil e na Argentina, para apresentar 
o que considera a principal caracte-
rística de uma crise: ela está sempre 
ligada à palavra “perder”. Mas disse 
não considerar essa visão, adotada 
pela maior parte dos profissionais e 
analistas de mercado, como correta.

 “Crise é uma 

oportunidade 

de aprendizado 

e de mudanças. 

E sair da crise não 

é voltar para a 

zona de conforto, 

mas avançar 

para além dela”
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– Não acredito nessa maneira de 
olhar pra crise. Crise é uma oportuni-
dade de aprendizado e de mudanças. 
E sair da crise não é voltar para a zona 
de conforto, mas avançar para além 
dela – afirmou.

Para quem associa crise à perda 
de dinheiro, PC fez novas compara-
ções. A crise na Seleção Brasileira, 
formada por jogadores ricos, a maior 
parte atuando e vivendo na Europa, 
começou com a goleada de 7 a 1 para 
a Alemanha. A crise que levou à se-
paração dos Beatles teve uma série de 
ingredientes, mas com certeza falta de 
dinheiro não foi um deles, comparou.

O palestrante listou sete itens 
como indispensáveis para quem 
enfrenta uma crise: ter humildade, 
solidariedade, critérios, administração 
de limites, perseverança, disciplina e 
esperança. E disse considerar que a 

crise que vivemos não é financeira, 
mas sim moral.

– O lado financeiro da crise é 
consequência. Para enfrentar isso, 
não dá para esperar o mundo mudar, 
o mundo só muda quando a gente 
muda, a história da humanidade nos 
mostrou isso. As revoluções surgem 
porque as pessoas se movem e susten-
tam suas causas – afirmou PC.

No final, PC deu uma sugestão 
para enfrentar crises. “Tem que encon-
trar outras formas de ver uma situação, 
pensar e se comportar. Vai exigir a 
maior mudança necessária numa cri-
se, que é a mudança interior. Nossas 
respostas velhas não vão responder a 
problemas novos”, disse. Com uma 
vantagem adicional, destacou: quem 
aproveita a crise para mudar já terá 
um olhar preparado para quando o 
próximo desafio surgir no horizonte.

FiChA tÉCniCA 
lições de Crise

 QuAndo: dia 16/11, segunda, às 14h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: pC bernardes, da  

lua propaganda
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Fundadora da Bloom Digital, uma 
empresa que desenvolve estratégias de 
mercado a partir de pesquisas feitas com 
o uso de ferramentas digitais e criativas, 
Laura Kroeff  aproveitou a palestra 
Conexões Criativas em Planejamento e 
Pesquisa para serenar os ânimos de quem 
acredita que, na comunicação, é preciso 
viver num mundo de novas descobertas 
a cada momento. Nada disso. A receita 
da publicitária foi pé no chão.

– O importante não é criar a partir 
do zero, isso é muito difícil, mas sim 
conectar coisas que já existem, mas que 
estão em universos diferentes, que mui-
tas vezes parecem sem conexão. E os 
raciocínios para dar vida a esse processo 
precisam sempre ser embasados numa 
pesquisa, em dados, em informações – 
disse Laura.

Na internet, explicou a palestrante, 
existem ferramentas para capturar men-
ções espontâneas em relação a marcas, 
fazendo com que uma pesquisa não 
seja somente dados e números retirados 
friamente do mercado. “Tu consegues 
entender o comportamento das pessoas, 
ver se são menções negativas, positivas 
ou neutras. Tem que entender que as 
menções não são apenas por textos, mas 
em diferentes linguagens, como figuras e 
vídeos”, afirmou. Acompanhando o pico 
dos históricos, é possível entender que 
mensagens e que ações geram um maior 

engajamento dos clientes e do mercado. 
Laura sempre trabalhou com pes-

quisas por onde passou: nas agências 
Dez, Paim e Lew’Lara, na empresa de 
pesquisa Box 1824 e no mundo digital 
na W3haus. Liderou projetos nacionais 
e internacionais para clientes como Itaú, 
Globosat, C&A, Ambev, Melitta, Pepsi, 
Burger King e Nike, entre outros. Com 
toda a experiência acumulada, concluiu 
que o uso da pesquisa na formação da es-
tratégia do cliente vai diferenciar a própria 
agência no mercado em relação a outros 
concorrentes, tornando-a reconhecida 
por tomar decisões com base em dados 
concretos, diminuindo a margem de erro 
de suas ações.

De forma didática, Laura explicou 
para a plateia como uma agência de pro-
paganda pode usar seus recursos internos 
para elaborar suas pesquisas visando 
definir a estratégia do cliente. A criação, 
por exemplo, pode criar o anúncio da 
pesquisa. A mídia, acostumada a escolher 

palestras

FiChA tÉCniCA 
Conexões CriAtivAs em 
plAnejAmento e pesQuisA

 QuAndo: dia 16/11, segunda, às 17h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: laura Kroeff, Fundadora  

da bloom digital.

criativas
Laura lembra que ao monitorar as redes sociais é possível posicionar discretamente as marcas, 

fazendo com que elas apareçam nos ambientes das conversas até serem percebidas pelos clientes

Conexões 
canais de divulgação adequados para a 
mensagem a ser transmitida, vai direcio-
nar a pesquisa para o público certo, e a 
TI pode ajudar a desenvolver o sistema 
a ser usado na coleta das informações. 
“Certamente o trabalho resultante dessas 
parcerias vai atingir um público mais 
exato, com volume, e será mais atraente 
para o pesquisador participar”, afirmou. 

O social big data (a coleta e a análise 
de dados que são postados pelos usuários 
das diferentes redes sociais) deve ser 
usado para entender o comportamen-
to das pessoas, afirmou a palestrante.  
“O social big data traz uma verdade nua 
e crua, pois as pessoas não têm necessi-
dade de esconder seus sentimentos, são 
autênticas nas redes sociais”, disse, citan-
do como exemplo do desenvolvimento 
da plataforma CausaBrasil. Os analistas 
conseguiram identificar o que estava por 
trás das manifestações que tomaram 
contas das ruas em todo o país apenas 
acompanhando postagens nas redes 
sociais. Foi possível medir o tamanho 
do desamparo que levou aos protestos 
em cada área, partilhando melhor uma 
massa de pessoas que parecia ter um 
descontentamento único.

– Fazendo esse monitoramento é 
possível entrar nos diálogos das redes, 
posicionando discretamente as marcas, 
fazendo com que elas apareçam nos 
ambientes das conversas até serem per-
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cebidas pelos clientes. Sem anunciar, sem 
aparecer mais do que a conversa, apenas 
se dizendo presente – afirmou Laura.

A pesquisadora arriscou-se a prever 
quais serão os próximos passos em sua 
área. As ações de relacionamento vão 
revelar de forma divertida as informa-
ções e as percepções que o cliente e o 
mercado têm dos produtos. As pessoas 
vão participar das pesquisas por meio de 
jogos, brincadeiras e atividades divertidas, 
como, por exemplo, pedir para crianças 
pintarem desenhos e verem as cores mais 
usadas, que poderão indicar as novas 
cores na confecção de tênis infantis. 

– Está mais fácil pesquisar, está 
mais ao alcance dos clientes. As ferra-
mentas estão mais democráticas, mas 
também exigem estudo, mais rigor 
metodológico. O caminho mais factível 
é estudar, fazer pesquisa, mostrar o 
resultado – disse Laura. 

 “O importante não é 

criar a partir do zero, 

isso é muito difícil, 

mas sim conectar 

coisas que já existem, 

mas que estão em 

universos diferentes, 

que muitas

vezes parecem

sem conexão”

06 PALESTRAS.indd   41 07/04/2016   15:53:53



42   Review • ARP

palestras

Como o futuro vai reconfigurar o rol de comunicação?

Peter  Krönstrom, do Copenhagen Institute for Futures Stu dies 

Latin America, não encontrou respostas únicas, mas provocou muitas 

reflexões em sua palestra na semana Arp de Comunicação

Exercício de
imaginação
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Como será o futuro? “O futuro 
é agora.” Essa é a resposta de Peter 
Krönstrom, dinamarquês chefe do Co-
penhagen Institute for Futures Studies 
Latin America. Em sua palestra “Choque 
de realidades: como o futuro vai recon-
figurar o rol de comunicação” – que 
marcou a abertura da Semana ARP de 
Comunicação – apresentou, num portu-
guês um tanto enrolado e cheio de bom 
humor, as perspectivas de futuro que 
podem influenciar a vida das pessoas e 
a maneira como elas devem interagir lá 
diante. Krönstrom é membro do con-
selho consultivo do Consulado Geral 
da Dinamarca e do Centro de Inovação 
Dinamarquês em São Paulo e tem passa-
gem pela Europa, pelos Estados Unidos, 
pela Austrália e por outros países da 
América Latina, adquirindo experiência 
em gerenciamento de transição, cultura 
organizacional, comportamento do con-
sumidor, desenvolvimento de negócios e 
aplicação de estudos futuros.

A ilustração de 1956, apresentada 
por Krönstrom durante a palestra, retrava 
o que seria o ano 2000: ali apareciam o 
telefone celular, a casa automatizada, 
compras e comunicação pela internet, 
helicóptero particular, micro-ondas e 
diversas tecnologias que, de fato, evolu-
íram e concretizaram-se neste período. 
No entanto, a figura da mulher ainda 
protagonizava os afazeres domésticos. 
“Eles nem tinham ideia de que elas 
ingressariam no mercado de trabalho. 
O que quero dizer é que não é fácil, mas 
também não é tão complicado prever 
o futuro tecnológico. Difícil mesmo é 
pensar comportamentos sociais. Isso é 
o mais relevante. É inquestionável: as 
mulheres mudaram muito o mundo, não 
é mesmo?”, pontua.

O futuro é sinônimo de incerteza 
e também de imaginação. As possibili-
dades de mudanças de cenários devem 
ser consideradas dentro de um período 
de 10 ou 15 anos. “Mudanças profundas 
que devem durar ainda um tempo. E, 

assim, poderemos fazer alguma coisa.” 
Mas é importante observar também 
a velocidade do avanço tecnológico. 
O telefone levou 75 anos para atingir 
50 milhões de usuários; o Facebook 
levou três anos e meio. “O maldito jogo 
Angrybirds, apenas 35 dias”, analisa. E 
destacou: as três tecnologias do mundo 
com maior penetração são o fogo, a roda 
e o smartphone. “E esse último não é o 
fim da evolução, mas algo muito mais 
profundo, pois tem uma evolução não 
linear”, destacou.

soCiedAde dos sonhos
De acordo com o dinamarquês, 

muitas pesquisas mostram que o mundo 
está mudando de uma lógica industrial 
para uma sociedade dos sonhos. “É ela 
que vai determinar o nosso trabalho nos 
próximos anos. As pessoas deixarão de 
ser tão materialistas”, aposta. As “novas 
celebridades” não vêm mais da TV 
Globo. “É o que justifica o sucesso das 
Kardashians. Queremos algo real, algo 
em que possamos acreditar”, afirma, 
trazendo mais exemplos de personali-
dades da web alavancadas pela própria 
autenticidade. “Agora, há necessidade de 
descobrir novos formatos, de reinventar 
o que estamos fazendo. Todos podem 
ser competidores na indústria de mídia. 
O cenário da mídia, que sempre foi está-
vel, está mudando rápido. Toda a mídia 
tornou-se social. A publicidade precisa 
se reinventar e mudar a fórmula – levar 
para a tv o que fazia no rádio; levar para 
a web o que fazia na tv”, reforça.

E apesar de não ter as respostas 
sobre o que acontecerá com a comuni-
cação, Peter Krönstrom não tem dúvidas 
de que o mundo não é o mesmo de 
ontem. “É necessário acompanhar toda 
e qualquer mudança. A pior coisa que 
podemos fazer é não fazer nada.” E 
isso é um grande desafio. O “jeitinho 
brasileiro” pode ajudar. “Sim, existe 
Operação Lava-Jato e tantas outras 
situações semelhantes. Muita gente vê 

palestras

FiChA tÉCniCA 
ChoQue de reAlidAde: Como  
o Futuro irá reConFigurAr  
o rol dA ComuniCAção

 QuAndo: dia 16/11, segunda, às 19h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: peter Krönstrom,  

do Copenhagen institute for Futures  
studies latin America

“Não é fácil, mas 

também não é 

tão complicado 

prever o futuro 

tecnológico. 

Difícil mesmo 

é pensar 

comportamentos 

sociais.”
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malandragem, mas todo mundo tem um 
‘jeitinho’. A gente vê enorme potencial 
nisso”, comenta. Para o pesquisador, 
as sociedades menos estruturadas têm 
poder de inovação e capacidade de en-
frentar incertezas do futuro. “Por aqui, 
a crise econômica fez dar um ‘jeitinho’, 
algo que não se vê nos Estados Unidos 
ou na Europa. O Brasil vive uma eco-
nomia de transição: da eficiência para a 
transformação. A criatividade brasileira é 
aliada neste processo. Há diversos setores 
que apresentam inovação e crescimento. 
O futuro é longo prazo”, afirma.

Questão de AdAptAção
A mídia atravessou três hori-

zontes, o tradicional, moderno e da 
nova mídia, este último marcado pela 
integração na figura do produtor e do 
consumidor. Esse processo resulta em 

uma nova configuração e na necessida-
de de criação de novos formatos. “É 
mais importante se adaptar em vez de 
correr atrás para atender a modelos 
antigos”, pontua e enfatiza: “Não é 
mais o mais forte que irá sobreviver, 
mas quem se adapta mais rápido”. 
Entre as tendências para o futuro 
da comunicação está a economia de 
compartilhamento. E isso inclui dividir 
espaços físicos, como o banheiro de 
casa, disponibilizando ele para pessoas 
que estejam, por exemplo, pulando 
carnaval de rua, ou transformar pro-
dutos em serviços: os DVDs viraram 
Netflix e os mapas deram lugar ao 
Waze. “Se no século passado vivemos 
uma liberdade de querer, agora bus-
camos a liberdade de sermos donos 
de alguma coisa. É o que acontece 
quando começamos a nos questionar 

se ter tanta coisa faz bem mesmo. A 
economia do compartilhamento é uma 
resposta”, argumenta.

Neste cenário de mudanças, tor-
nam-se elementos importantes a ca-
pacidade de networking, a tecnologia 
inovadora e o capital humano. Para o 
dinamarquês Peter Krönstrom, a Big 
Data é o novo petróleo, um agente de 
transformação ao lado da internet das 
coisas. “Teremos 75 bilhões de coisas 
conectadas até 2020. A internet morreu. 
Está em seus últimos passos, porque 
no futuro será totalmente onipresente. 
Novas ferramentas não dão chance para 
navegar”, pontua. E embora seja um 
entusiasta de novas tendências, Peter não 
tem a fórmula certa para o futuro das 
empresas. “Transparência e confiança 
serão os valores mais importantes para 
as marcas no futuro.”
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Quando tudo é descartável, é pre-
ciso falar daquilo que permanece. “E 
isso não é julgamento, mas um traço. 
Qualquer mensagem, hoje, dura muito 
pouco.” É assim que Gustavo Mini, 
head de Criação da DZ Estúdio, dá iní-
cio à sua palestra “Estratégia Digital – A 
importância de pensar dentro da caixa” 
na Semana ARP de Comunicação.

Mini já foi diretor de Planejamento 
e Inovação na Competence, gestor de 
Conexões e redator na Escala e redator 
na Matriz, SLM Standard e MPM Lin-
tas. Desenvolveu projetos para clientes 
como Pepsico, Nutrella, Grupo RBS, 
Companhia Zaffari, Panvel Farmácias, 
Lojas Paquetá, Lojas Gaston, Banrisul, 
Ministério da Saúde, entre outros, e foi 
colunista de Cultura Digital da Oi FM 
entre 2009 e 2012. Atualmente, atende 
Grupo RBS, Sicredi, Paquetá, Melnick 
Even, Nutrella.

Ferramentas como Snapchat e 
tantos outros movimentos das redes 
sociais aparecem, ganham público, 
tornam-se extremamente utilizadas 
e acabam – como Orkut e MySpace. 
As empresas, às vezes, também são 
corridas do mapa. “É um cenário de 
incerteza, mas de oportunidade para 
criar relevância e significados”, reco-
nhece. O desafio é saber como fazer 
com que as coisas durem. E aí entra a 
importância de traçar um caminho para 

palestras

chegar lá. Estratégia é palavra antiga – o 
conceito de planejar é identificado em 
“A Arte da Guerra”, livro de Sun Tzu – 
e permanece. No mundo dos negócios, 
passou a ser usada por meados dos anos 
60. Mas, o que é estratégia, afinal? “Há 
inúmeras definições. Eu gosto de um 
anúncio da AlmapBBDO que diz: ‘Aqui 
a gente pensa antes de fazer’”, define.

Antes de fazer digital é preciso 
pensar digital. E o que parece simples 
e elementar muitas vezes não acontece 
na prática. “No fundo, estratégia é 
pensar antes de fazer e não responder 
aos estímulos de forma mecânica. No 
digital, isso é essencial, pois o mais co-
mum é fazer o contrário, e isso é muito 
perigoso no mundo online, onde tudo 
muda rápido e sempre tem algo novo. 
Responder a tudo que surge é animal, é 
isolado”, enfatiza. Até porque ser digital 
não é sobre ser o primeiro. “Google não 
foi o primeiro buscador, Facebook não 
foi a primeira rede social, iPhone não 
foi o primeiro smartphone. Walmart e 
Target não fizeram seus e-commerces 
do zero. Essas são marcas que usaram 
do que já existia, pensaram e fizeram o 
melhor, e permanecem em alta.”

Entre tantos conceitos de estra-
tégia, Mini se identifica com a teoria 
de Bud Cadell, da NOBL Collective: 
“O digital é uma camada interativa de 
todas as mídias, que permite ao usu-

FiChA tÉCniCA 
estrAtÉgiA digitAl – A importânCiA 
de pensAr dentro dA CAixA

 QuAndo: dia 17/11, terça, às 11h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: gustavo mini, head de 

Criação da dZ estúdio

caixa
É hora de criar relevância 

e significados para que 

as marcas permaneçam. 

É no que acredita Gustavo 

Mini, head de Criação 

da DZ Estúdio, palestrante 

da semana Arp 

de Comunicação

Dentro da
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diA dAs mães  i  Cliente: siCredi

vídeo criado pela dZ para o sicredi fez uma conexão inusitada, emocionante e bem-humorada 
entre cultura pop, cultura digital e cultura cooperativa.

700 mil views

thAnK you, internet  i  Cliente: dZ estúdio

um tributo da própria agência digital que resolveu comemorar seus 10 anos lembrando tudo 
que a internet já deu de bom.

vint CerF, “pAi dA internet” e viCe-presidente do google,
reComendou o vídeo em seu perFil no twitter

logus  i  Cliente: FundAção mAuríCio sirotsKy sobrinho

A fundação atua conectando empresas, ongs e governos em projetos voltados para crianças e 
jovens. em 2015, resolveu unificar seus principais projetos em uma única plataforma digital baseada 
em conceitos de game thinking. A dZ criou uma narrativa envolvente inspirada em harry potter 
e jogos vorazes. As pessoas infectadas com nulis, conhecidas como desativados, abandonaram 
o senso de curiosidade. A salvação está na mão dos Ativados, um grupo de jovens que devem se 
unir e disseminar logus, a energia necessária para ativar a busca pelo conhecimento. dentro deste 
universo, professores e alunos recebem desafios ligados à educação. 

+500 esColAs insCritAs e 5 mil jovens CAdAstrAdos

estrAtÉgiA ApliCAdA
ário escolher suas experiências e aos 
profissionais de mar keting a habilidade 
de convergir mídias, obter feedback, 
iterar suas mensagens e construir rela-
cionamentos. A estratégia digital é um 
plano para alcançar uma meta, usando 
os benefícios das ferramentas digitais”.

Para Mini, mais do que responder 
aos movimentos e a todas as tendências 
digitais é preciso ter um plano. Pois 
o digital transcende a comunicação, 
ganhando forma de negócio, expan-
são e fonte de lucro. “Marcas devem 
buscar em sua essência o que podem 
transformar em digital”, pontua. Mas 
por onde começar? A DZ desenvolveu 
uma metodologia própria de trabalho 
que passa por diagnóstico, diretrizes e 
planos de ações. “Não é nada muito 
modernoso, mas encontramos um 
caminho para aprofundar e sintetizar. 
Ser smart e simple. Conseguimos de-
finir objetivos, key targets, caminhos, 
propósitos e pilares. E nisso entra o 
tom estratégico, mentalidade digital e 
usabilidade”, reconhece.
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O fundador e sócio da The Fac-
tory, Adriano Silva, voltou ao passado 
em sua palestra A Revolução Digital 
e o Futuro da Indústria da Mídia para 
falar à plateia sobre a força da parti-
cipação da sociedade nos processos 
de comunicação. Adriano lembrou 
que em 2009 a Fiat lançou o Mio, um 
projeto colaborativo que possibilitava 
ao público contribuir na montagem do 
novo carro a ser oferecido ao mercado.  

– O nosso problema hoje começa 
quando a gente coloca a campanha no 
ar. Quando as empresas abrem as janelas, 
terão parceiros criadores. É uma nova 
maneira de entregar os valores que o 
mercado quer – afirmou o autor da série 
e do blog O Executivo Sincero.

Adriano disse considerar que a 
crise que existe hoje não é de demanda 
por informação, mas de modelo de 
negócio. Na avaliação do palestrante, 
“bom conteúdo continua sendo muito 
bem valorizado, só mudou a forma de 
entrega e cobrança”.

– Temos que inventar novas 
maneiras de medir, de cobrar, de es-
tipular preços. No mundo onde todo 
mundo produz conteúdo, é impossível 
pro consumidor médio chegar aonde 
precisa. Por isso a necessidade de um 
curador. Então, o que é necessário 

sites e portais. Em seguida surgiram 
a blogosfera e as redes sociais, com a 
participação dos internautas. Depois, 
no terceiro momento, ocorreu a evo-
lução dos aparelhos digitais, com o 
surgimento do mobile, e a presença das 
marcas nesses ambientes todos. Hoje, 
no quarto momento, começa a se pre-
parar a internet 4.0, quando o branded 
content será um dos pilares: as marcas 
de posicionando como provedoras de 
conteúdo e de experiências.

Para cada uma dessas etapas, 
Adriano traçou um paralelo para mos-
trar a evolução da indústria da mídia 
no mesmo período de tempo. No 
início, lembrou, o advertising resolvia 
tudo, o problema do cliente era um 
problema de comunicação. As marcas 
não tinham mídia própria, precisavam 
comprar espaço de terceiros. Depois, 
com o início da blogosfera e com as 
redes sociais, além do advertising, 
surgiu uma frente de conteúdo não pu-
blicitário na comunicação das marcas, 
que começaram a gerar seus conteúdos 
nos seus próprios canais, buscando 
relacionamento com o cliente. Agora, 
a partir de 2015, o tempo é de um 
novo momento na comunicação das 
marcas: não basta mais anunciar nem 
fazer conteúdo, mas também gerar 

digital
Adriano Silva, da The Factory, lembrou que a sociedade ainda está disposta a consumir conteúdo 

de qualidade. o que mudou foram as formas de entregar e cobrar pela informação

A revolução 

FiChA tÉCniCA 
A revolução digitAl e o Futuro  
dA indústriA dA mídiA

 QuAndo: dia 17/11, terça, às 14h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: Adriano silva, fundador  

e sócio da the Factory

é criar um modelo de negócio para 
remunerar essa competência – disse.

Com uma vasta experiência em 
empresas que produzem conteúdo (foi 
chefe de redação do Fantástico, da Rede 
Globo, e diretor do Núcleo Jovem e 
das revistas Superintessante e Exame, 
todas da Editora Abril), Adriano lem-
brou que os públicos consumidores de 
informação seguem no mercado, “com 
exigências diferentes”, e estão desa-
tendidos. “Mas não sumiram. Querem 
receber a informação de uma maneira 
diferente. Quem pode conquistar esses 
espaços são os que estão rompendo 
com o status quo”, afirmou. 

Durante sua apresentação, Adria-
no dividiu os últimos 20 anos em quatro 
momentos. Primeiro a revolução digital 
a partir de 1995, com o início comercial 
da internet, mostrando a evolução dos 
meios de mensagens, navegadores, 

06 PALESTRAS.indd   48 07/04/2016   15:54:04



Review • ARP   49

experiências positivas. “Não adianta 
apenas contar, tem que experimentar”, 
disse Adriano, lembrando que o Itaú 
executa muito bem esse processo com 
suas bicicletas integradas aos momen-
tos de lazer da comunidade.

– Hoje é o storydoing. A marca 
se torna cidadão, faz parte da comu-
nidade – afirmou Adriano, formado 
em Comunicação Social pela UFRGS 
e com um MBA na área pela Univer-
sidade de Kyoto, no Japão.

E encerrou a palestra com um 
alerta: dentro dessa nova fase da comu-
nicação, as marcas precisam construir 
reputação. “Imagem é o que tu dizes de 
ti, como a adverting antiga. Reputação é 
o que as pessoas falam de ti, a partir de 
coisas legais que tu faz e elas comentam. 
Hoje, produto ruim não se compensa 
com comunicação boa. O que conta é o 
que as pessoas dizem a nosso respeito, e 
não nós mesmos. O branded de nossa 
marca é feito a nossa revelia.”

“Não basta mais

anunciar nem

fazer conteúdo,

mas também

gerar experiências

positivas. Não adianta

apenas contar, tem

que experimentar”
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ainda que o conhecimento esteja em 
áreas distintas, como mídia, gestão 
financeira e equipe criativa. “Tem 
que saber sobre gestão do negócio 
tanto do cliente quanto da agência. 
Quando ele adquire e controla todo 
esse conhecimento, o profissional vai 
ser tornar relevante, todo mundo vai 
querer te ouvir e trocar ideias sobre 
o andamento do trabalho”, explicou.

Formada pela Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) 
e considerada um dos nomes mais 
respeitados da área de atendimento no 
Brasil, Celina também destacou que o 
profissional, além de dominar tecni-
camente sua área, precisa contar com 
o famoso “jeitinho brasileiro” em sua 
atuação. No bom sentido, é claro. “Ele 
também tem que ter traquejo e jogo de 
cintura, pois vai lidar com diferentes 
clientes internos e algumas vezes um 
cliente dentro do seu próprio cliente”, 
lembrou.

A principal recomendação que 
Celina deixou para os participantes 
da palestra foi a preocupação que o 
profissional de atendimento precisa ter 
com a gestão de pessoas. Ele precisa 
saber extrair o melhor de cada inte-
grante de sua equipe sem perder o foco 
na gestão do negócio do cliente, disse 

relações humanas
especialista em rh,  

Celina Esteves, da Africa,  

dá a receita para 

o profissional de 

atendimento: ele precisa 

conhecer o cliente e

se preparar para ser  

o maestro da agência

 

Celina: o momento é das

Celina Esteves, diretora da Africa, 
onde lidera as áreas de atendimento, 
planejamento e gestão de pessoas, 
resumiu o papel do profissional de 
atendimento numa frase: ele precisa 
se preparar para ser o “maestro” da 
agência. Fundada por Nizan Guanaes, 
a Africa foi eleita pela revista Adweek 
como uma das dez agências mais cria-
tivas do mundo.

Durante a palestra Liderar de 
Uma Forma Humana, Celina, que 
atende clientes como Ambev, Itaú, 
Walmart.com, Mitsubishi, Procter & 
Gamble e Heinz, explicou como fun-
ciona o modelo de gestão da Africa. O 
atendimento aos clientes tem por base 
a senioridade e a exclusividade, com o 
envolvimento dos sócios diretamente 
na operação dos negócios.

– A premissa básica para o profis-
sional do atendimento é conhecer o mer-
cado e o segmento dos seus clientes. Se 
tu não entendes do negócio dele, não vai 
rolar – afirmou Celina, uma profissional 
com mais de 25 anos de experiência no 
mercado, dos quais dez anos dedicados 
ao Grupo ABC (além da Africa, traba-
lhou na DM9 e Loducca).

Celina explicou que o profissional 
de atendimento tem que ser multidis-
ciplinar: tem que “entender de tudo”, 

FiChA tÉCniCA 
liderAr de umA FormA humAnA

 QuAndo: dia 17/11, terça, às 17h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: Celina esteves,  

diretora da Africa
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a vice-presidente da Africa. E o mais 
importante: o atendimento precisa 
adquirir cada vez mais confiança no 
seu relacionamento com o cliente, pois 
esse laço é que sustentará a relação 
com a equipe da agência. 

– Não é possível esquecer que, 
por mais tecnologia que a gente te-
nha, todos os pontos de contato são 
pessoas: equipe, clientes, fornecedores. 
Por isso é preciso saber ouvir e saber 
entender. Não se fala em recursos 
humanos, e sim em relações humanas. 
Nizan sempre lembra: no nosso uni-
verso, o que faz a diferença é o talento 
humano – disse Celina. 

A publicitária fez questão de re-
forçar diversas vezes durante sua fala 
a importância da gestão de pessoas no 
processo de relacionamento cliente-

-agência. “Tu podes fazer escolhas 
para os teus clientes, mas não é uma 
escolha administrar bem as pessoas. É 
uma obrigação”, disse, citando como 
um líder do atendimento pode motivar 
sua equipe: deve servir de exemplo, 
pois o grupo de liderados vai olhar 
para o seu comandante para ver como 
ele está reagindo às situações, tanto 
positivas quanto negativas.

Para finalizar a palestra, Celina 
apresentou o case “Exagerados”, cam-
panha desenvolvida para a Vivo. O 
vídeo publicitário é considerado o mais 
visto da história do YouTube do Bra-
sil, com 8 milhões de views. O filme 
mostra a ação de um cupido flechando 
homens e mulheres e fazendo com que 
declarem seu amor por mensagens 
pelo telefone.

“Não se fala em 

recursos humanos, 

e sim em relações 

humanas. Nizan 

sempre lembra: no 

nosso universo, o que 

faz a diferença é o 

talento humano”
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mídia
estreante na programação da semana Arp, o Papo de Mídia falou do 

momento atual do comportamento do público, que cada vez mais troca  

os canais tradicionais por uma comunicação direta com as empresas

Papo de 
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O Papo de Mídia fez parte da pro-
gramação da Semana ARP da Comu-
nicação pela primeira vez desde o seu 
surgimento. E os dois participantes da 
conversa deram um recado bem claro 
à plateia: os anunciantes e as marcas 
estão procurando novos caminhos e 
novos canais para falar com o mercado 
e com os seus consumidores. A busca 
pelo espaço nos canais tradicionais 
está dando lugar a uma preocupação 
em pautar e participar do diálogo 
diretamente com o público de uma 
maneira transparente e que ofereça 
um conteúdo diferenciado. Os dois 
falaram do momento da geração es-
pontânea de conteúdo como mídia. 

– As agências estão buscando 
mais isso, pois os clientes estão co-
brando isso, não tem saída. Não têm 
muito para onde correr. As marcas 
ainda estão ajustando a conversa. 
Inicialmente viraram o fio, agora há 
preocupação com o conteúdo re-
levante, o diálogo está mais bacana 
com o consumidor – explicou Ricardo 
Soletti, fundador do blog Alambrado 
Colorado, responsável por unir e mo-
bilizar a torcida em torno dos feitos 
do Internacional.

Soletti contou que o blog nasceu 
em contrapartida ao blog do adversá-
rio, o Grêmio Libertador, e se mantém 
com informações e notícias com alta 
repercussão junto à torcida. “O blog 
se alimenta a partir da reação dos 
torcedores, dos participantes da rede. 
Ao mesmo tempo, dá instrumentos 
à torcida para que defenda o clube, 
comprando briga inclusive contra os 
analistas da mídia tradicional”, contou 
o publicitário.

E fez um alerta: as pessoas têm 

acesso a muitas coisas, a muitos outros 
blogs com informações de seu time, 
por isso existe uma grande concor-
rência no mundo digital pela atenção 
do consumidor. “Se tu não tiveres uma 
boa história para contar, um conteúdo 
bacana, tu não vais atrair as pessoas”, 
disse Soletti.

A importância da qualidade do 
conteúdo postado nas redes sociais 
foi igualmente destacada por Cla-
rissa Barreto, da Cartola Agência de 
Conteúdo, que também participou 
do Papo de Mídia. Clarissa disse que 
as agências de propaganda estão “se 
dando conta” da importância da pro-
dução de conteúdo proprietário para 
seus clientes.

– Alguns clientes ainda são con-
servadores, ainda têm medo de apostar 
nesse formato. Mas o conteúdo precisa 
ser cada vez mais relevante na vida das 
pessoas, é preciso respeitar isso – afir-
mou Clarissa.

A Cartola Surgiu nasceu pela 
ação de um grupo de jornalistas que 
atendia grandes veículos de impren-
sa do centro do país. Os jornalistas 
perceberam que as marcas comerciais 
estavam querendo conversar com as 
pessoas de outro jeito, criando seus 
próprios sites. Hoje, a Cartola produz 
conteúdo que esteja relacionado com 
as experiências dos clientes de seus 
clientes. 

– É importante perceber que as 
pessoas nunca tiveram tanta chance 
de opinar sobre qualquer coisa, a 
todo o momento. Contar uma história 
vai ser sempre fundamental em uma 
campanha, saber exatamente o que 
tu estás levando a uma pessoa – disse 
Clarissa.

FiChA tÉCniCA 
A gerAção de Conteúdo Como mídiA

 QuAndo: dia 17/11, terça, às 19h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: heloísa lima, da bFerraz 

ricardo soletti, do blog Alambrado  
Colorado, e Clarissa barreto,  
da Cartola Agência de Conteúdo

“Alguns clientes 

ainda são 

conservadores,

ainda têm medo 

de apostar nesse 

formato. Mas o 

conteúdo precisa 

ser cada vez mais 

relevante”, disse 

Clarissa, da Cartola
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Veio de longe, da Suécia, a pro-
posta para que os participantes do 
único workshop da Semana ARP da 
Comunicação, chamado de Inovações 
Exponenciais, dessem um up grade no 
sistema operacional usado por todos: o 
cérebro. O objetivo foi fazer com que 
profissionais e estudantes que partici-
param do encontro tenham condições 
de transformar organizações em am-
bientes de aprendizado constante para 
promover mudanças relevantes.

A oficina foi promovida por dois 
líderes brasileiros da HyperIsland, uma 
escola de criatividade nascida na Suécia 
em 1996 e que há um ano e meio se ins-
talou no Brasil. A HyperIsland tem como 
sistema de ensino o “aprender fazendo”: 
os alunos são provocados a trabalharem 
em cima de casos reais do mercado, 
desenvolvendo conceitos como design, 
storytelling, animação, business develo-
pment, criação de aplicativos, empreen-
dedorismo e liderança. Além das escolas 
em Estocolmo e Kalskrona (ambas na 
Suécia), tem sedes em Manchester e 
Londres (na Inglaterra), Cingapura, Nova 
York e, agora, São Paulo.

workshop

Aprender
A HyperIsland mandou da suécia um recado para os publicitários gaúchos:  não se deve acreditar  

em gurus ou verdades absolutas, mas sim na conexão de mentes e de espaços para discussões

fazendo
Os brasileiros que comandaram o 

workshop foram os economistas Cris-
tiane Piza (formada pela UFRJ e com 
MBA pela Columbia Business School), 
especialista em gestão de carreira e de-
senvolvimento de lideranças, e Benito 
Berretta (formado pela Universidad de 
La Republica e com pós-graduação em 
Marketing pela Universidade Católica 
do Uruguai), especialista em marketing 
e inovação.

Na apresentação da HyperIsland 
para a plateia, os dois deixaram claras as 
duas premissas que permeiam os ensina-
mentos vindos da Suécia:

 Não acreditar em gurus, em ver-
dades absolutas. Precisa haver espaços 
para discussões.

 Crer no poder de mentes conecta-
das. Troca de experiências é fundamental.

Cristiane lembrou aos partici-
pantes do encontro que as revoluções, 
em todos os tempos, em todos os 
momentos, sempre foram feitas por 
poucas e determinadas pessoas. “Só 
que agora elas estão conectadas”, afir-
mou, reforçando a segunda premissa. 
Benito falou da importância do olhar 

diferenciado num mundo conectado. 
“Hoje em dia todo mundo enxerga 
as mesmas coisas, não há nada dife-
rente. O desafio é encontrar coisas 
novas, funções novas, atividades no-
vas para essas mesmas coisas”, disse, 
destacando a primeira premissa da 
HyperIsland.

A atividade prática proposta 
pela dupla foi para provocar inova-
ções exponenciais: a capacidade de 
aumentar não linearmente, mas expo-
nencialmente o poder de produção e 
inovação de um indivíduo. O processo 
se sustenta sobre três grandes pilares: 
aprender fazendo, misturar conteúdo 
com processos e desenvolver time.

Os participantes foram divididos 
em cinco pequenos grupos para exe-
cutar a tarefa. A missão: criar produtos 
considerando as necessidades humanas, 
as fontes de dados disponíveis para o 
trabalho e as tecnologias existentes.  
O resultado final foi a apresentação de 
aplicativos para smartphones e outros 
produtos que ajudam as pessoas a 
executar tarefas tão diferentes como 
recolher o lixo e ouvir música. 
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FiChA tÉCniCA 
hyperislAnd “inovAções 
exponenCiAis

 QuAndo: dia 18/11, terça, às 9h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: Cristiane piza e benito 

berretta, da hyperisland

“Todo mundo enxerga 

as mesmas coisas, 

não há nada diferente.  

O desafio é encontrar 

coisas novas, funções 

novas, atividades 

novas para essas 

mesmas coisas”
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Estrategista político premiado internacionalmente, Bruno Hoffmann, 
CEO da HoffGroup, sugeriu que os participantes da palestra Microtargeting 
Contra a Crise: Como Mobilizar sua Causa trocassem de atividade esportiva. 
Abandonassem o boliche e passassem a jogar pinball.

A escolha dos dois jogos foi o modo usado por Bruno para sintetizar 
o momento da montagem de estratégias para os negócios nos mundos 
analógico e digital. “No boliche, tu consegue esquematizar a jogada, per-
ceber o resultado e se preparar para a próxima jogada. No pinball é bem 
diferente: é sempre uma luta para a bola não cair, constante, sem tempo 
de planejamento. E o mais grave: tu nunca sabes para onde a bola vai e de 
onde ela vem”, comparou. 

Bruno lembrou aos participantes que hoje existe muita informação 
sobre clientes e mercados que está espalhada pelo mundo digital, a maior 
parte dela exposta nas redes sociais. Por isso a importância das agências 
em criar uma estrutura para capturá-las. “Mas não adianta reunir tudo e 
não saber o que fazer com aquele monte de informações. Elas precisam 
ser analisadas para te ajudar a tomar decisões e embasar a estratégia a ser 
proposta e usada pelos teus clientes”, afirmou.

Publicitário com mestrado em Gerenciamento Político pela The Ge-
orge Washington University e com especialização em Harvard, Bruno atua 
há nove anos no mercado da comunicação política e foi eleito um “Rising 
Star” pela renomada revista política americana Campaigns & Elections. Nesse 
período, sempre deu especial atenção para as manifestações do público via 
redes sociais, um ambiente onde todos se expõem e deixam diversas pistas 
sobre suas preferências, nas mais diferentes áreas da vivência humana.

– As redes sociais, se bem acompanhadas e analisadas, se transformam 
num verdadeiro focus grupo. Antes, um estrategista levava um mês pra rece-
ber uma pesquisa nova e suas análises e conclusões. Hoje, essas informações 
são instantâneas – lembrou.

Para monitorar as manifestações nas redes sociais, Bruno sugeriu a 
adoção de um processo de seis etapas: observar, seguir, apoiar, contribuir, 
possuir e liderar. “Ao final, o processo vai levar à participação do teu 
cliente no diálogo que está sendo realizado no mundo digital”, afirmou.

O mundo político ainda não aprendeu a conviver integralmente com 
esse mundo, analisou o CEO. Ele relatou alguns casos de movimentos 
políticos que mobilizam os eleitores por uma causa, mas não se preparam 
para sustentar durante mais tempo esse relacionamento com o público 
mobilizado. Normalmente o relacionamento acaba quando termina 
uma eleição, disse Bruno. Cuidados como esse na estratégia do cliente já 
renderam ao publicitário duas vezes o prêmio máximo da comunicação 
política mundial, o PollieAward de ouro na categoria Melhor Campanha da 
Internet Internacional, da Associação Americana de Consultores Políticos.

Por fim, deu um conselho para ajudar a plateia na estratégia de seus 
clientes: “Criem causas. As pessoas compram aquilo em que elas acreditam”.

FiChA tÉCniCA 
miCrotArgeting ContrA A Crise:  
Como mobiliZAr suA CAusA

 QuAndo: dia 18/11, quarta, às 11h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: bruno hoffmann,  

Ceo da hoffgroup

palestras

mobilizar
Bruno Hoffmann, estrategista

de marketing, disse ao público

que está na hora de mudar

o jogo. devem sair as jogadas

pensadas e elaboradas do

boliche e entrar em campo

a correria constante do pinball

Como
sua causa
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Conselho para ajudar a plateia

na estratégia de seus clientes:

“Criem causas. As pessoas compram 

aquilo em que elas acreditam”
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O talk show, que teve Terence 
Reis como convidado, foi uma conti-
nuidade daquilo que propõe a websérie 
“Eu.mobile”: provocar reflexões entre 
os criativos gaúchos sobre a área de 
mobilidade. Samantha Carvalho, ide-
alizadora do projeto, conduziu a con-
versa. Confira os melhores momentos:

o Que É FAZer mobile?
É quase filosófico. Mobile não é 

dispositivo nem conteúdo. É o consu-
midor em movimento. Mas mobile já 
foi dispositivo e conteúdo. Parecia algo 
alternativo ao desktop. Eu não gosto 
desta divisão “digital x mobile”, mas 
ainda precisamos pensar em mobile 
porque a entrega está sendo construí-
da. É preciso se inserir na jornada do 
consumidor. Fazer parte do seu dia a 
dia. Pensar mobile é encontrar uma 
maneira de fazer uma entrega sem tirar 
a pessoa da sua rotina, interagindo com 
a marca dentro das suas atividades. 
O que eu quero fazer? Que tipo de 
informação ou serviço preciso? Posso 
interagir com desktop, mas muito mais 
com smartphone.

palestras

mobile
o que é fazer mobile? É quase filosófico. mobile não é dispositivo 

e nem conteúdo. É o consumidor em movimento. Assim começou 

um papo reto sobre mobilidade na semana Arp de Comunicação

Vida 
ApliCAtivo ou mobile site: o Que devo FAZer?

Gosto tanto desta pergunta que 
ela rende quatro horas de aula. Precisa 
dos dois, pois são canais diferentes e 
complementares. Mobile site é busca; 
app é relacionamento. No ano passado 
(2014), foram baixados 2 bilhões de 
apps no Brasil. Fazer um app é só par-
te da história. É preciso ter usuários. 
Depende de um trabalho de planeja-
mento, pensamento e conteúdo que 
seja inserido no dia a dia do usuário. O 
desafio é a entrega das marcas que não 
têm contato direto com o cliente. Por 
exemplo: o plano de saúde tem muito 
para entregar; Dove ou Kellogg’s pre-
cisam pensar mais.

QuAnto CustA FAZer um App?
Não existe um cálculo exato para 

mobile. O app do “Minha Casa, Minha 
Vida” custou R$ 160 mil. Eu acho justo. 
Depende da perspectiva dentro da em-
presa. Quanto custa por usuário? Quanto 
custa fazer uma casa? Depende. Essa casa 
terá 100 ou 300 metros quadrados? Já vi 
aplicativos de R$ 40 mil e de R$ 1 milhão 
e todos eles faziam sentido.
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então, pregos bem pequeninhos. Tão 
pequenos que ninguém conseguia usar. 
E daí mudou a métrica: em vez de 
quantidade, o importante seria o peso. 
E, a partir disso, passaram a fazer pre-
gos enormes. Mobile é soma de metas. 
Se sou o Angry Birds, minha métrica 
é downloads. Se sou o Uber, quero 
que muita gente passe pelo aplicativo. 
É possível tagear tudo e acompanhar 
todos os cliques.

“As mArCAs não investem em mobile”
Você já está – querendo ou não 

– no celular. Algumas marcas não sa-
bem disso e estão perdendo dinheiro 
porque sua entrega foi toda pensada 
para desktop.

por onde ComeçAr?
É preciso que os setores financei-

ro e marketing iniciem uma conversa, 
pois não será reservando 5% do or-
çamento de comunicação que isso vai 
acontecer. A melhor forma de começar 
é o compromisso financeiro. É preciso 
entender que tem que investir. Não é 
algo secundário. Exige  uma parcela 
relevante para cobrar um retorno.

palestras

É a idealizadora do projeto eu.mobile 
que provocou reflexões importantes 
sobre mobile, registradas numa série 
de vídeos, a partir de opiniões de pu-
blicitários reconhecidos, como Alfredo 
Fedrizzi (escala), Carlos saul duque 
(dez), Cesar paz (Ag2 nurun), daniel 
skowronsky (global), Fábio bernardi 
(morya), marcio Callage (pereira & 
o’dell), roberto sirotsky (3yz) e tiago 
ritter (w3haus).

um dos pioneiros em mercado mobile 
do brasil. economista e cientista polí-
tico, reis é professor de marketing na 
espm e responsável pela estrutura-
ção da mobile marketing Association 
na América latina. Anualmente, 
realiza o mobility index, estudo que 
mede a presença de anunciantes no 
ambiente mobile.

sAmAnthA CArvAlho,
 da Queen mob

terenCe reis, 
da pipeline os

meu site já É responsivo. isso É suFiCiente?
Existe o site responsivo e o site 

“encolhido”. O site responsivo é 
adaptado para a visualização no celu-
lar. Mas a necessidade no smartphone 
é diferente. Um site mobile oferece 
exatamente o que eu preciso. É mais 
eficiente porque é pensando para o 
uso mobile. 

sms É CoisA do pAssAdo?
Seguimos tratando mal o SMS. 

Mas não é coisa do passado. Por mais 
que a gente acha que todo mundo está 
no Whatsapp, temos 50% de usuários 
de fora. Não dá para deixar alguém 
de fora de comunicações importantes 
ou depender do sinal da internet. Por 
isso, o SMS ainda é uma ferramenta 
relevante.

por Que As AgênCiAs AindA têm diFiCuldAde 
de integrAr mobile?

A hora da entrega e do fazer 
ainda é complicada. Existe uma zona 
de conforto em processos já estabele-
cidos. Mobile é algo novo. E há pouco 
conhecimento em relação à receita. É 
custo e risco. Sinto que é mais fácil 
fazer mobile com agência offline do 
que digital. O online percebe como 
concorrência. Muita agência deveria 
ser “desktop marketing”.

QuAl É A mÉtriCA do mobile?
Já escutaram a história da fábrica 

de pregos na União Soviética? Dentro 
dos planos de cinco anos, uma das 
metas era crescimento da produção 
sem aumento da equipe. Fizeram, 

Mobile site é busca; app é relacionamento. Fazer um app é só parte da 

história. É preciso ter usuários. Depende de um trabalho de planejamento, 

pensamento e conteúdo que seja inserido no dia a dia do usuário

FiChA tÉCniCA 
“mobile” – um pApo reto  
Com A publiCidAde

 QuAndo: dia 18/11, quarta, às 14h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: terence reis,  

da pipeline os
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Assumir posições quando todo 
mundo tem voz parece ser o grande 
desafio da comunicação. Marcas po-
dem ser pontes que conectam causas 
e pessoas. “Tenho a impressão de 
que, neste novo mundo, tudo parece 
ter sido amplificado. Para bem e para 
mal. Há antagonismo que precisamos 
lidar”, reflete Regina Augusto, uma das 
principais especialistas do Brasil no 
mercado nacional e internacional de co-
municação, marketing e mídia, em sua 
palestra “Causa, marcas e pessoas – O 
desafio da relevância em um mundo em 
transformação”. Na Semana ARP de 
Comunicação, exemplificou suas ideias 
com campanhas e ações inspiradoras 
que movimentaram o mercado.

Após 19 anos no Grupo Meio 
& Mensagem, Regina abriu em 2015 
a GUME Reputação & Engajamen-
to, uma agência de relações públicas 
com foco estratégico. Ela também 
é escritora e professora do curso de 
Pós-Graduação em Gestão da Comu-
nicação e Marketing Digital da FAAP 
(Fundação Armando Álvares Pentea-
do). E acredita: as marcas precisam ser 
mais humanas. “Para ter sucesso, as 
empresas precisam estar focadas em 
cinco principais atributos: relevância, 

colaboração, propósito, experiência e 
transparência”, explica.

relevânCiA
“A Nike deu um salto grande 

com o sensor Nike+. Passou de artigo 
esportivo para referência em esporte. 
É a precursora em wearable. A Nokia, 
antes do iPhone, detinha a tecnologia 
mais avança em touch. Mas inovação 
depende de coragem. A Nokia era 
poderosa, perdeu espaço até sumir do 
mercado.”

ColAborAção
“Marcas se unem para fazer as coi-

sas acontecerem. O Kickstarter, sistema 
de financiamento coletivo, proporciona 
fazer coisas. As marcas e as pessoas 
que souberem lidar com isso podem 
navegar neste novo mundo.”

experiênCiA
“Conceito que se transforma para 

tornar-se mais interessante. Uma me-
nina chinesa criou, via impressão 3D, 
cores de maquiagem para cada tom de 
pele. Isso é fantástico, não é mesmo?”

propósito
“De todos os atributos aqui ci-

tados, talvez esse seja o mais forte do 
momento. A Fast Company elege, anu-
almente, as empresas mais inovadoras 
do mundo. Recentemente, escolheu a 
Warby Parrker, uma empresa de óculos 
que nasceu de um modelo de negócio 
bem diferente. A cada óculos vendido, 
um óculos é doado para uma pessoa 
que precisa enxergar, mas não tem di-
nheiro para comprar o acessório. Essas 
empresas que entregam algo também 
para a sociedade mostram caminhos 
para o desenvolvimento social. Isso é 
inspirador!”

trAnspArênCiA
“A Whole Foods é sempre um 

bom exemplo. Eles defendem um 
capitalismo consciente e estabelecem 
uma relação de fair trade com seus for-
necedores. Há uma nova relação entre 
a cadeia de suprimentos. E isso cresce 
de maneira interessante.”

Atributos ApliCAdos no merCAdo
Regina Augusto destacou algumas 

campanhas marcantes dos últimos anos 
que mostram a aplicação de causas, 
movimentando pessoas e trazendo re-
levância para as marcas a partir de tais 
posicionamentos e manifestos.

novo mundo
Regina Augusto, uma das principais especialistas em mercado nacional e internacional de comunicação, 

marketing e mídia do brasil, aposta: marcas podem ser pontes que conectam causas e pessoas

Códigos do

palestras
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rewrite the rules, dA AlwAys
O vídeo Rewrite the Rules – Re-

escreva as Regras, de Always, muda a 
linguagem tradicional deste produto 
(absorvente feminino), ampliando o 
território da marca. “Esse foi o grande 
premiado de Cannes em 2015. O vídeo 
fala com as mulheres e aborda uma 
causa: o gênero”, comenta Regina. O 
comercial, veiculado também durante o 
Superbowl, tornou-se uma ação global 
da marca, atingindo mais de 50 milhões 
de visualizações.

liFepAint, dA volvo
Um spray reflexivo para aumentar a 

segurança dos ciclistas na parte da noite 
e que diz muito sobre o conceito de se-
gurança consagrado pela marca. “Com 
propriedade, criaram um discurso: quem 
dirige Volvo também é pedestre e ciclista. 
Há uma intenção de colocar-se no lugar 
do outro, um exercício de empatia. A 
mobilidade e a qualidade de vida colocam 
o automóvel em xeque. A Volvo traz o 
debate e a reflexão.”

proud whopper, do burger King
Na semana do Orgulho Gay de 

São Francisco, nos Estados Unidos, 
o Burguer King lançou um sanduíche 
especial: o hambúrguer Proud Whop-
per, com embalagem nas cores do 
arco-íris, símbolo da diversidade. “A 
marca assume um posicionamento de 
maneira divertida. É possível abordar 
temas polêmicos. Dá exemplo e ganha 
fãs. E isso repercute financeiramente!”, 
reconhece Regina.

diA dos nAmorAdos, de o botiCário
“Esse é o case brasileiro do ano”, 

entrega Regina. O comercial da marca 
de cosméticos surpreendeu o público 
ao mostrar a troca de presentes de 
casais heteros e homossexuais no Dia 
dos Namorados, ao som de “Toda 
Forma de Amor”, de Lulu Santos. 
“Eles sabiam que estavam mexendo 
num terreno de areia movediça. Mas 
se prepararam para isso. Os evangéli-
cos e os conservadores responderam 
ao comercial. E a empresa assumiu 
sua postura: ‘acreditamos em todas 
as formas de amor’. Isso é maturi-
dade de marca. E as vendas do Dia 
dos Namorados foram bem além das 
expectativas”, revela.

FiChA tÉCniCA 
CAusA, mArCAs e pessoAs – o 
desAFio dA relevânCiA em um 
mundo em trAnsFormAção

 QuAndo: dia 18/11, quarta, às 17h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: regina Augusto, da gume

“As empresas 

precisam estar 

focadas em cinco 

principais atributos: 

relevância, 

colaboração, 

propósito, 

experiência e 

transparência”
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Alexandre Waclawovsky iniciou sua palestra, Marketing 
e Comunicação na Era do Contexto, com um aviso obje-
tivo para a plateia: iria falar menos sobre teses e teorias e 
muito a partir de suas convicções adquiridas ao longe de 25 
anos de experiência nas áreas de comunicação e marketing. 
Formado pela PUC-SP, com especializações na Fundação 
Getulio Vargas e Stanford University, Alexandre lidera a 
transformação digital da suíça Nestlé no Brasil.  

O palestrante dividiu o tempo em duas eras. Conside-
rou que hoje o mercado vive a “era da atenção”, com uma 
constante luta para atender os desejos dos clientes a partir 
da promoção de ações que se destacam. Em seguida, porém, 
virá a “era do contexto”.

– Pela primeira vez na História, a tecnologia superou 
nossa capacidade de ter ideias. Uma coisa marca essa nova 
era: vamos valorizar o simples. O mundo mudou, não dá 
pra continuar usando as mesmas armas no modo sobre-
vivência. Na era do contexto, para tu ser relevante, tu tem 
que ser proprietário da mídia. Tem que colocar gasolina 
onde tem fogo, e não tentar fazer fogo com apenas dois 
gravetos – comparou.

palestras

FiChA tÉCniCA 
mArKeting e ComuniCAção nA erA do Contexto

 QuAndo: dia 18/11, quarta, às 19h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: Alexandre waclawovsky, da nestlé

era do Contexo 
Alexandre Waclawovsky lista oito fatores 

que estão influenciando as marcas hoje e que 

devem permanecer fortes no futuro imediato

Marcas vivem a 

“Pela primeira vez

na História, a tecnologia

superou nossa capacidade 

de ter ideias. Uma coisa 

marca essa nova era: 

vamos valorizar o simples”
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Para uma plateia atenta, Alexandre listou oito fatores que 
estão influenciando as marcas hoje e devem seguir tendo o 
mesmo poder no futuro. Recomendou ao público que, se não 
conseguir cuidar de tudo, pelo menos monitore os principais.

 Search – estar bem colocado nas buscas do Google. 
No supermercado, disse Alexandre, o produto tem que 
estar bem localizado nas melhores prateleiras. No mundo 
digital também.

 Mobile – as pessoas levam o mundo digital juntos 
aonde vão. Hoje a marca está nos celulares, mas no futuro, 
mesmo se não existir celular, ela seguirá móvel. Use a estra-
tégia do Cavalo de Troia: não faça seu aplicativo apenas para 
competir com alguém que ofereça algo mais apropriado do 
que a sua marca. Ao contrário, entre dentro do app dele.

 Rede social – é muito mais do que disputar like. Não 
precisa criar uma conversa, não gaste dinheiro pra empurrar 
uma conversa. “Se eu entendo meu consumidor, eu apenas 
vou contribuir na conversa deles, e não impor. Tem que 
chegar e participar da conversa”, recomendou Alexandre.

 Conteúdo – é preciso prever as conversas, monitorar 
as situações que podemos antever, entender a lógica e se pre-

parar para o diálogo com o consumidor. As conversas muitas 
vezes estão latentes, é preciso estar atento para captá-las.

 Mídia – vivemos uma época sem precedentes. Há um 
arsenal à disposição para ocupar espaços e... atenção! Nem 
tudo é digital. Muitos canais do mundo analógico ainda 
possuem força e devem ser usados.

 E-commerce – no Brasil já são 64 milhões de com-
pradores digitais. Além do negócio direto, é preciso ver o 
e-commerce como uma ferramenta para colher informações 
sobre comportamento de compra, transformando-o num 
canal de aprendizado.

 Internet das coisas – não é preciso mais ter ou pos-
suir, a ordem é partilhar. “Acabou o apego ao material”, 
afirmou Alexandre.

 Ponto de vendas – precisa estar em constante 
transformação, obedecendo ao ritmo de compra do teu 
consumidor.

Em seu recado final, Alexandre fez um alerta:
– As causas não pertencem às marcas, pertencem às 

pessoas. Por isso as marcas não precisam estar em todos os 
lugares, precisam estar nos lugares relevantes.
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Contrariando qualquer expecta-
tiva, a Lei da Cidade Limpa, em vigor 
desde 2007 em São Paulo, promoveu 
uma mudança positiva. A cidade menos 
poluída; o mercado de mídia externa 
mais inovador. Os números podem 
impressionar: nos últimos quatro anos, 
a utilização da comunicação externa 
registrou um crescimento de 40%. 

Considerando que as pessoas na 
cidade de São Paulo ficam cerca de 
12 horas fora de casa e, destas, mais 
de duas horas transitando nas ruas, o 
potencial de crescimento do mercado 
de mídia exterior torna-se enorme. É 
no que acredita Violeta Noya, especia-
lista em mídia externa e presidente da 
Otima. “As leis da cidade são rigorosas 
e precisamos respeitar. Mesmo assim, 
ainda há muito para criar. Com as no-
vas tecnologias, cada vez mais, a mídia 
externa vai proporcionar interação 
com o público”, aposta. Violeta tem 
MBA pela INSEAD e especialização 
em Housing Finance pela Wharton 
School da Universidade da Pensilvânia 
e também já ocupou posições de dire-
tora de Marketing da A.Telecom, do 
Grupo Telefónica, e diretora assistente 
para a América Latina da Telefônica 
Internacional, além de passagem pela 
Diamond Cluster International, City-
bank e Unilever.

O Brasil é o único país do mundo 

palestras

FiChA tÉCniCA 
umA novA mídiA pArA 
um novo públiCo

 QuAndo: dia 19/11, quinta, às 9h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: violeta noya, da otima

poder
Violeta Noya, especialista em mídia externa e presidente da otima, 

mostra que a legislação dura sobre a mídia externa torna a cidade 

mais limpa e o mercado publicitário ainda mais criativo

da rua
com share de televisão acima de 70%. 
E, por aqui, a mídia exterior represen-
ta 4%. “Precisamos de comunicação 
multiplataforma. Uma mídia reforça 
a outra”, frisa. Os estudos de Violeta 
mostram que o mercado publicitário 
nacional tem registrado crescimento 
médio de 4,6% ao ano. “Mesmo com 
tanta choradeira, empresa quebrando 
e gente reclamando, o mercado publi-
citário continua crescendo”, enfatizou.

A expectativa de crescimento do 
mercado publicitário é de 3,5% para 
2015 e de 7% para 2016. “Já a expec-
tativa do share de mídia externa passa 
de 3%, em 2015, para 14%, em 2016”, 
completa. Mas, como saber se a mídia 
externa é, de fato, efetiva?

Diante da ausência de métricas, a 
presidente da Otima mostrou cases que 
provam a relevância da mídia exterior. 
Para Violeta Noya, o céu é o limite 
para a criatividade em mídia externa. 
“O Brasil já tem cases de inovação. 
Estamos fazendo um trabalho intenso 
para mostrar as possibilidades. A rua 
tem muito poder!”, reconhece. Confira 
algumas ideias:

‘voltA, mAri’
Campanha aleatória criada pela 

Otima para demonstrar a capacidade 
de impacto e viralização do segmento. 
Cartazes em paradas de ônibus traziam 
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“Precisamos 

de comunicação 

multiplataforma. 

Uma mídia 

reforça a outra”

a declaração de amor “Volta pra mim, 
Mari”. As mensagens despertaram a 
curiosidade e repercutiram nas redes 
sociais. A ação durou uma semana e o 
Datafolha levantou os dados. “Tivemos 
o mesmo recall das campanhas mais 
lembradas na televisão.”

wAy oF the desperAdos
A cerveja Desperados disponibi-

lizou, em pontos de ônibus em locais 
bem legais de São Paulo, os Skate 
Lockers: armários em que você pode 
alugar um skate de graça por meia hora.

FruttAre mousse de morAngo
A Kibon, para divulgar o novo 

picolé Fruttare Mousse de Morango, 
instalou uma máquina de sorvetes 
em um ponto de ônibus na Avenida 
Paulista, em São Paulo, e distribui 
amostras da novidade da marca. “A 
marca tem aqui um retorno com mídia 
espontânea superior ao gasto com a 
caixa refrigerada.”
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palestras

FiChA tÉCniCA 
muito AlÉm dA AssessoriA  
de imprensA 

 QuAndo: dia 19/11, quinta, às 11h   
 onde: Casa destemperados  
 Com Quem: Fábio santos, da Cdn
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Se você inventou o avião, você 
criou também a queda da aeronave. 
Não existe negócio imune à crise, mas é 
sempre importante manter a boa repu-
tação para solidez do negócio. E tenha 
certeza: assessoria de imprensa é coisa 
do passado. Você precisa de um Public 
Relations (PR), profissional que faz bem 
mais do que a ponte entre a empresa e os 
jornalistas. É o personagem que irá esta-
belecer uma conversa franca com todos 
os públicos de interesse da marca, como 
clientes, órgãos reguladores, academia, 
funcionários, comunidades, fornecedo-
res, governo. “E a verdade é que, hoje, 
todo mundo é mídia. A relação com a 
imprensa é só uma parte”, reconhece 
Fábio Santos, diretor geral da CDN e 
responsável pela gestão dos clientes da 
área pública, convidado da Semana ARP 
de Comunicação para ministrar a palestra 
‘Muito além da assessoria de imprensa’.

O PR tem o papel de construir e 
proteger a reputação da marca. “Pesqui-
sas mostram que 85% dos consumidores 
estariam dispostos a pagar um pouco 
mais para comprar de uma empresa 
com boa reputação”, afirma. Por isso, o 
trabalho do PR precisa andar abraçado ao 
marketing. “A publicidade, por exemplo, 
precisa ser pensada também como ação 
de PR. Para interagir com os públicos e 
conseguir enraizar, proteger e fortificar a 
imagem das empresas. As estratégias pre-

cisam estar relacionadas”, pontua Fábio.
A campanha da Associação Nacio-

nal de Jornais (ANJ), assinada pela África, 
reflete um pouco do momento de trans-
formação da comunicação: “Antes eu lia 
jornal todo dia, agora leio o dia todo”. Na 
prática, isso exige mais agilidade para criar 
uma notícia e divulgá-la em tempo. “Já 
deixamos de ser uma fábrica de releases. 
Nos Estados Unidos, PR é um grande 
guarda-chuva para diversos serviços. E 
que me desculpem os publicitários aqui 
presentes, mas o PR é sempre muito mais 
barato que uma campanha publicitária 
para ser passada no intervalo do Jornal 
Nacional”, disse, bem-humorado.

E, num momento em que se fala 

release
o negócio da assessoria de imprensa amplia a atuação e, mais do que a conexão da empresa com 

jornalistas, passa a conversar com todos os públicos, criando relacionamentos e boa reputação

Bem mais que um

“Pesquisas 

mostram que 85% 

dos consumidores 

estariam dispostos 

a pagar um pouco 

mais para comprar 

de uma empresa 

com boa reputação”

tanto em ‘content marketing’, por que 
não trazer o PR para a construção do dis-
curso? “As pessoas são impactadas pelo 
storyngtelling nas publicidades, assim 
como a função do jornalismo é contar 
história. Ambos encontram pessoas que 
possuem relação com aquela marca. Fo-
ram poucas as vezes que nossa equipe foi 
chamada pelas agências de propaganda 
de seus clientes para conversar nos últi-
mos anos. Percebemos que o mercado, 
como um todo, ainda não entendeu essa 
necessidade, mas estamos caminhando 
para isso.”

Em tempos de crise, não pode 
existir melhor momento para se comu-
nicar e ser o mais transparente possível. 
“A partir do momento em que você 
lança um negócio você cria uma crise, 
e quando der algo errado você precisa 
estar preparado para isso a partir do 
gerenciamento e da prevenção. Quanto 
maior for a transparência e a comuni-
cação, menor será o problema na crise. 
Sem conhecer o negócio é impossível 
prevenir uma crise. Nós fazemos per-
guntas incômodas, sempre, aos nossos 
clientes para treiná-los, caso um dia 
essa questão apareça”, completa o 
jornalista, refletindo a respeito do de-
sastre ambiental em Mariana, munícipio 
mineiro que sofreu as consequências 
do rompimento da barragem de uma 
grande mineradora. 
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registros de imprensa
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Finalistas

2015

premiação

EmPREsáRio ou DiRigEntE DE ComuniCAção Do Ano

Daniel Skowronsky (Global)   I   Delmar Gentil (Dez)    I   Flávia Moraes (Grupo RBS)

AgênCiA DE ComuniCAção Do Ano

Matriz   I   Morya   I   Paim 

VEíCulo Do Ano

Rádio Gaúcha   I   RBS TV   I   SBT-RS

AnunCiAntE Do Ano

Lojas Renner   I   Sicredi   I   Zaffari 

DiREtoR DE CRiAção Do Ano

Rafael Bohrer (Global)   I   Ricardo Soletti (Competence)   I   Roberto Philomena (Matriz)

PRofissionAl DE míDiA Do Ano

Magali Barros (Matriz)   I   Renata Schenkel (Competence)   I   Simone Gasperin (3YZ)

PRofissionAl DE CRiAção Do Ano

Bártus Cobalchini (Dez)   I   Márcio Blank (Paim)   I   Saulo Barbosa  (Escala) 

PRofissionAl DE AtEnDimEnto Do Ano

Débora Martini Kryvoruchca (Escala)   I   Liana Bazanella (DeBritto)   I   Rosângela Lopes (Competence) 
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PRofissionAl DE PlAnEjAmEnto Do Ano

Daniele Lazzarotto (Morya)   I   João Miragem (Escala)   I   Lara Piccoli (Morya) 

 PRofissionAl DE mARkEting DE CliEntE Do Ano

Ivan Novello (Sicredi)   I   Juan Pablo Boeira (Bourbon)   I   Maria Eduarda Bastos (Panvel)

PRofissionAl DE PRoDução DE AgênCiA Do Ano

Léa Macedo (Competence)   I   Melissa Bordin (Morya)   I   Raquel Pereira (Morya)

PRoDução PubliCitáRiA DE imAgEm gRáfiCA

Estudio Miagui   I   Fescher Neoilustração   I   StudioMe   

PRofissionAl DE AtEnDimEnto DE VEíCulo Do Ano

Mauro Mabilde (Zero Hora)   I   Paulo Fernandes Kucenko (Globo)   I   Suzana Leonardis (SBT-RS)

PRoDução PubliCitáRiA ElEtRôniCA ou DigitAl

Bandits   I   Loop Reclame   I   Technologica Produtora  

sERViços EsPECiAlizADos

Capacità Eventos   I   CDN Sul   I   Inventa Evento 
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Vencedores

2015

premiação

AgênCiA DE ComuniCAção Do Ano

Matriz

EmPREsáRio ou DiRigEntE DE ComuniCAção Do Ano

Delmar Gentil (Dez)

VEíCulo Do Ano

SBT-RS

PRofissionAl DE míDiA Do Ano

Magali Barros (Matriz)

PRofissionAl DE CRiAção Do Ano

Bártus Cobalchini  (Dez)

AnunCiAntE Do Ano

Zaffari

DiREtoR DE CRiAção Do Ano

Roberto Philomena

PRofissionAl DE AtEnDimEnto Do Ano

Liana Bazanella (DeBritto) 

PRofissionAl DE PlAnEjAmEnto Do Ano

João Miragem (Escala)
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PRêmio REConhECimEnto ARP

Coletiva.net

Germano Bedin (ARP) 

Doda Bedin (Inventa Evento)

Jairo Amaral (Impresul)

José Pedro Goulart (Mínima)

 Daniela Corso (Liquens Arquitetura e Design)

PRêmio lAiRson kunzlER

Romualdo Skowronsky (Global)

 PRofissionAl DE mARkEting DE CliEntE Do Ano

Juan Pablo Boeira (Bourbon)

PRofissionAl DE PRoDução DE AgênCiA Do Ano

Melissa Bordin (Morya)

PRoDução PubliCitáRiA DE imAgEm gRáfiCA

Estúdio Miagui

PRofissionAl DE AtEnDimEnto DE VEíCulo Do Ano

Mauro Mabilde (Zero Hora)

PRoDução PubliCitáRiA ElEtRôniCA ou DigitAl

Loop Reclame

sERViços EsPECiAlizADos

Capacità Eventos
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jantar premiação

A Semana ARP da Comunicação foi encerrada pelo tradicional 

Jantar da Propaganda na noite de 19 de novembro, na Casa NTX. 

Cerca de 750 profissionais de diferentes áreas confraternizaram num 

ambiente de descontração e alegria, numa noite de muita festa. 

Além da posse da nova direção da ARP, no Jantar da Propagan-

da foram conhecidos os vencedores das 15 categorias do Salão da 

Propaganda e anunciados os representantes do mercado agraciados 

com o título Reconhecimento ARP, além do destaque com o prêmio 

Lairson J. Kunzler.

O Reconhecimento ARP foi para Coletiva.Net, Germano Bedin (da 

ARP), Inventa Eventos, Impresul, José Pedro Goulart (da Mínima) e 

Liquens Arquitetura e Design. Romualdo Skowronsky, da Global, ficou 

com o prêmio Lairson J. Kunzler.

Numa ação do Grupo RBS, artistas do grupo Pax Art 

pintaram os desejos de transformação para 2016
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diretoria
Posse da nova
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A nova diretoria da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) 

tomou posse durante o jantar festivo da Semana ARP da Comunicação 

2015, na Casa NTX. A direção para o biênio 2016-2017 é formada 

pelo presidente Zeca Honorato (da Ama), pela primeira vice-presidente 

Daise Aimi (da Matriz), pelo segundo vice-presidente João Batista Melo 

(da Paim) e pela secretária-geral Andrea Correa (da RBS).

O novo presidente reforçou os desafios da nova diretoria: manter 

as conquistas das últimas gestões e ampliar a participação dos sócios 

nas atividades da ARP. “Nosso foco será estabelecer uma agenda 

permanente com diferentes programas e não apenas na consagrada 

Semana ARP”, disse. Já está prevista uma atividade em março, seguida 

de um evento inédito no final de abril.

Zeca confirmou que a Semana ARP 2016 será no mesmo formato 

e local, a Casa dos Destemperados. Uma novidade da atual gestão é a 

criação de um viés executivo para cada um dos quatro diretores, com 

responsabilidades sobre diferentes áreas da gestão da ARP. 

A posse da nova direção da ARP: Andrea (E),

João Batista, Daise e o presidente Zeca
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finalistas

EmprEsário ou DirigEntE DE ComuniCação Do ano agênCia DE ComuniCação Do ano

DirEtor DE Criação Do ano

profissional DE planEjamEnto Do ano

profissional DE Criação Do ano

profissional DE proDução DE agênCia Do ano
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agênCia DE ComuniCação Do ano  anunCiantE Do ano

 profissional DE atEnDimEnto Do ano

profissional DE atEnDimEnto DE VEíCulo Do ano

 VEíCulo Do ano

profissional DE míDia Do ano

profissional DE markEting DE CliEntE Do ano

profissional DE Criação Do ano

profissional DE proDução DE agênCia Do ano
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finalistas

prêmios

proDução publiCitária 
ElEtrôniCa E Digital

proDução publiCitária 
DE imagEm gráfiCa

sErViços EspECializaDos

prêmio lairson kunzlEr
romualDo skowronsky (global)

prêmio rEConhECimEnto arp 2015
gErmano bEDin (arp)

prêmio rEConhECimEnto arp 2015
josé pEDro goulart (mínima)

prêmio rEConhECimEnto arp 2015
jairo amaral (imprEsul)

prêmio rEConhECimEnto arp 2015 
DaniEla Corso (liquEns)

prêmio rEConhECimEnto arp 2015
DoDa bEDin (inVEnta EVEnto)
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ve
nc
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AgênciA de 
comunicAção do Ano
 mAtRiz

PRofissionAl de 
PlAnejAmento do Ano
joão miRAgem (escAlA)

AnunciAnte do Ano 
zAffARi

PRofissionAl de PRodução 
de AgênciA do Ano
melissA BoRdin (moRyA)

PRofissionAl de Atendimento 
de Veículo do Ano
mAuRo mABilde (zeRo HoRA)

PRofissionAl 
de mídiA do Ano
mAgAli BARRos (mAtRiz)  

emPResáRio ou diRigente 
de comunicAção do Ano 
delmAR gentil (dez)
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Veículo do Ano
sBt-Rs 

PRofissionAl de Atendimento 
de Veículo do Ano
mAuRo mABilde (zeRo HoRA)

PRofissionAl de 
cRiAção do Ano 
BáRtus coBAlcHini (dez)

PRodução PuBlicitáRiA 
de imAgem gRáficA
estúdio miAgui

PRofissionAl de 
Atendimento do Ano 
liAnA BAzAnellA (deBRitto) 

seRViços esPeciAlizAdos
cAPAcità eVentos

PRofissionAl de mARketing 
de cliente do Ano  
juAn PABlo BoeiRA (BouRBon)

diRetoR de cRiAção do Ano  
RoBeRto PHilomenA (mAtRiz)

PRodução PuBlicitáRiA 
eletRônicA e digitAl
looP ReclAme
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Projete seu futuro
Crie novos Caminhos

tenha um ProPósito
E não sE EsquEça nunca 

dE valorizar o quE é mais 
importantE: o seu sonho.

CONHEÇA ALGUNS
DE NOSSOS CASES
DE SUCESSO.
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gráfica

A indústria gráfica, ano após ano, 
renova-se a mantém-se viva. Mais do que 
nunca. Afinal, é a tecnologia empregada 
na impressão que torna possível, de fato, 
tirar ideias da cabeça criativa dos publici-
tários e dar forma em papel. 

Para Jairo Amaral, diretor da Impre-
sul, uma das empresas líderes em serviços 
gráficos no Rio Grande do Sul, a crise 
econômica balançou o mercado – talvez 
até mais do que outro setores –, mas nem 
isso desanimou. “A Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica (ABIGRAF-RS) prevê 
para este ano um encolhimento  de 12% 
na nossa atividade”, revela. E tal momento 
acompanha o cenário de transformações na 
comunicação, traduzido pelo tema CRIA-
TIVE-SE, que conduziu a Semana ARP 
de 2015. “No que tange a nossa empresa, 
a renovação é lugar comum. A gente está 
sempre procurando processos inovadores 
que agreguem valor aos nossos produtos. 
Este ano, mais uma  vez, ganhamos vários 
prêmios, entre eles, o Publish SP, várias 
categorias no Prêmio de Excelência Gráfica 
da ABIGRAF-RS e culminamos com um 
Fernando Pini, que é o Oscar da indústria 
gráfica brasileira, promovido pela ABRI-
GRAF Nacional”, comenta.

Amaral não tem dúvidas: a comuni-

cação está setornando cada vez mais com-
plementar. “Percebemos um crescimento 
de impressos que trazem manipulação 
de dados, com qualidade e logística. Há 
integração de mídia offline e online.” 

Entre os serviços da Impresul mais 
procurados estão as impressões com uma 
exigência maior em qualidade de impres-
são e acabamento e também valor agrega-
do, como vernizes especiais, estamparia, 
cheiros e laminações. “E também aqueles 
que dependem de um menor prazo de 
entrega”, reconhece.

Em 2016, a Impresul estará presente 
na DRUPA, maior feira gráfica mundial, 
que acontece na Alemanha. No entanto, 
Amaral já tem algumas apostas de futuro. 
“Dentro de alguns anos, a quantidade de 
gráficas irá diminuir expressivamente. 
Ficarão as maiores e mais completas, 
oferecendo uma ampla gama de produtos. 
Acredito que será uma transformação: 
de gráfica passaremos a prestadores de 
serviços completos, incluindo impressões 
digitais, marketing e comunicação online”, 
comenta.  Em 2016, a Impresul prevê a 
ampliação do parque de impressões di-
gitais e investimentos em periféricos de 
acabamento gráfico. “Nossa intenção é 
evitar terceirizações”, revela Amaral.

Construção em papel
O mercado desafia a indústria gráfica e a tecnologia é forte aliada quando 

“criative-se” é palavra de momento. A Impresul é uma grande parceira na 

transformação de ideias em ações reais e com resultados surpreendentes 
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A Impresul, gráfica parceira da 

Semana ARP de Comunicação, 

reinventa-se para acompanhar 

as transformações do mercado 

publicitário. Do melhor jeito 

“criative-se” de fazer negócio
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entrevista

Fabio Bernardi despediu-se, ao fim de 2015, da presidência da Associação Riograndense de 

Propaganda com a realização de mais uma Semana ARP de Comunicação de sucesso. Em sua 

gestão, a entidade ganhou novo significado ao aproximar-se ainda mais do mercado, e o Jantar da 

Propaganda retomou prestígio. Mas ainda há desafios para o futuro, especialmente num contexto 

ainda em transformação. Confira a entrevista exclusiva.

fim de ciclo
O temA de 2015 cOlOcA A cRiAtividAde e 
A inOvAçãO cOmO AliAdAs dOs Publicitá-
RiOs PARA enfRentAR A cRise. POR que A 
escOlhA deste temA?  

Criatividade e inovação são aliadas 
de todos, não apenas dos publicitários. 
O mercado publicitário tem o dever de 
puxar estes dois temas para o topo do 
debate, tem a missão de estimular estes 
vetores como fundamentais na superação 
dos desafios de posicionamento, de ven-
das e de construção de imagem de marca. 
Vejo que o mercado publicitário, apesar 

de saber disso, também é impactado pela 
crise e também é feito de líderes huma-
nos, que sentem os efeitos do dia a dia, 
do noticiário, das rodas de conversa e dos 
movimentos empresariais e políticos. Por 
isso, escolhemos esse tema: para deixá-lo 
vivo como alternativa necessária para 
o momento do país e, principalmente, 
para lembrar a todos que, mais do que 
nunca, devemos pautar nossas ações pela 
criatividade. Só ela é capaz de enfrentar o 
marasmo, a mesmice e a paralisia gerados 
pela crise.

O cOnteúdO dA semAnA ARP RefORçOu A 
imPORtânciA dA PesquisA e dO PlAnejA-
mentO. essAs tORnAm-se feRRAmentAs 
essenciAis PARA A inceRtezA cAusAdA 
POR umA cRise? 

Diria que o conteúdo focou em 
fazer diferente e trouxemos pesquisas 
e insights diferentes de várias formas. 
A ideia era ver o novo de agora e 
também o novo que está por vir. Na 
crise, é comum baixarmos a cabeça e 
resolver o urgente. Nosso objetivo foi 
mostrar criatividade para enfrentar o 
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urgente, mas também inovação para 
pensar o futuro. Quando falamos de 
construção de marcas não dá nunca 
para desprezar o olhar para o longo 
prazo: grandes marcas não se cons-
troem da noite para o dia; são elas que 
sobrevivem quando a crise e o desafio 
do curto prazo passarem.

O dinAmARquês PeteR KROnstROm, dA 
cOPenhAgen institute fOR futuRes stu-
dies, disse que PensAR em futuRO é um 
exeRcíciO de imAginAçãO. quAis As tuAs 
APOstAs PARA O futuRO dA cOmunicAçãO? 

Minha aposta é que viveremos 
mais transformações nos próximos 
dois ou três anos do que aquelas que 
vivemos nos últimos cinco anos. Eu di-
ria até que o mercado da comunicação 
de 2018 já será bem diferente de hoje. 
Arrisco a dizer que o próprio conceito 
ou modelo de agência de propaganda 
já será outro. E que teremos uma 
relação muito mais personalizada no 
consumo de mídia. 

quAis As tuAs cOntRibuições mAis imPOR-
tAntes PARA A ARP neste PeRíOdO à fRente 
dA entidAde?

O mercado pode julgar melhor 
do que eu. Quem está dentro de um 

processo quase nunca tem uma visão 
harmônica e isenta para fazer esta aná-
lise, ainda mais em tão pouco tempo 
depois do processo terminar. Mas 
acho que é inegável que a ARP de hoje 
é diferente nas premiações, no local e 
no formato do jantar da propaganda, 
na sede da entidade e no conteúdo da 
Semana de Comunicação. Se foi para 
melhor, o mercado é que deve analisar.

O que significAm Os dOis RecORdes 
cOnsecutivOs de PúblicO dO jAntAR dA 
PROPAgAndA? 

Significa que o local – a Casa 
NTX em Porto Alegre – foi aprova-
do, que ser no meio de novembro é 
melhor que no fim do mês e que o 
mercado, cada vez mais, quer que esse 
momento de confraternização seja de 
alto nível. E acho que o formato do 
Salão da Propaganda, vindo de indi-
cações do mercado, torna o momento 
da premiação mais especial. Todos 
querem estar lá para assistir ao vivo.

cOmO AvAliAs A gestãO 2014/2015 dA ARP? 
Acho que a ARP foi, de certa 

forma, ressignificada. Acredito que a 
entidade se aproximou do mercado. 
É um ciclo iniciado em outras gestões 
que foi se aprimorando. Temos um 
Salão da Propaganda mais fortalecido, 
democrático e com credibilidade. Um 
CRIARP que saiu maior do debate 
que abrimos com os criativos. Uma 
sede que orgulha os publicitários. Uma 
aproximação inédita com Sinapro e 
ABAP/RS com entregas relevantes 
e consistentes. A volta dos Anuários 
de Criação impressos com qualidade 
gráfica e direção de arte de alto nível. E 
um aumento de quase 30% no quadro 
de sócios. 

e O que POdes dizeR dOs PROfissiOnAis 
que estiveRAm AO teu lAdO duRAnte A 
gestãO?

entrevista

“O sucesso desta 

gestão da ARP se 

deve à parceria, 

ao senso de 

pertencimento 

ao mercado e à 

imensa harmonia 

e alegria com 

que conseguimos 

trabalhar”
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Uma orquestra boa é feita de 
maestro, mas fundamentalmente de 
grandes músicos. Eu não teria feito 
nada sem o Beto Sirotsky, a Claudia 
Gonçalves, o Celso Chittolina e o 
Marcelo Leite. Meu grande mérito 
como presidente foi ter escolhido 
bem as minhas diretorias. E o sucesso 
de nós todos se deve à parceria, ao 
senso de pertencimento ao mercado e 
à imensa harmonia e alegria com que 
conseguimos trabalhar, integrando 
neste ambiente e nesta visão os par-
ceiros da ARP, em especial a Liquens, 
a InventaEvento, a Contexto, a Fatto 
e a Rito. Tudo sob o comando do 
competentíssimo e responsabilíssi-
mo Germano Bedin, alma e corpo 
da ARP, ao lado da sua fiel escudeira 
Elizete. É a todos esses que a pro-
paganda gaúcha deve agradecer pela 
dedicação e entrega ao nosso merca-
do. Meu papel foi, apenas, deixá-los 
trabalhar.

PeRcebemOs que, cAdA vez mAis, mARcAs 
RelevAntes difeRenciAm-se e mObilizAm 
PessOAs POR seus PROPósitOs. quAl é O 
PROPósitO dA ARP?

A ARP não tem essa clareza 
escrita em pedra, mas acho que cada 
presidente ainda coloca muito do seu 
DNA no processo. Para mim, a ARP 
existe para qualificar e reconhecer o 
talento e a força da indústria de marcas 
do Rio Grande do Sul.

e O que AindA há POR fAzeR? quAis Os 
desAfiOs dO time que Assume A entidAde?

Ainda há muito por fazer e há 
coisas para serem corrigidas. Nossa 
gestão avançou em algumas coisas 
e em outras tantas ficamos no meio 
do caminho. E que bom que é assim. 
Sobra muito espaço para o novo pre-
sidente e sua diretoria avançarem e 
fazerem da ARP uma entidade cada 
vez melhor para o nosso mercado.
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A
I N T E R N E T

V E I O

PARA

FICAR
Leia mais sobre estratégia digital
e veja nossos cases em dzestudio.com.br

MAS O QUE FICA DE UMA MARCA QUANDO MAS O QUE FICA DE UMA MARCA QUANDO 
TUDO É TÃO DESCARTÁVEL NA INTERNET?TUDO É TÃO DESCARTÁVEL NA INTERNET?

A DZ Estúdio é uma agência digital 

que aposta no recurso da estratégia 

para contrabalançar (ou aproveitar) 

os hypes e modismos da Internet. 

Marcas que têm uma estratégia 

digital forte (ou um digital forte 

na sua estratégia) não precisam 

temer a aceleração exponencial da 

rede e sua integração com todos os 

aspectos da nossa vida.

Para alguns, isso é o apocalipse em forma digital, 

um cenário de incerteza e superficialidade. Para 

outros, é uma oportunidade  —  de negócios, de 

reciclagem criativa ou, ainda melhor, de exercício 

de critérios, relevância, persistência e significado.

A saída para o dilema da descartabilidade na 

Internet não está na palavra da hora: viral, meme, 

app ou big data. Mas em uma palavrinha que nunca 

fica desatualizada: estratégia.

Mensagens que se autodestroem quando são lidas, 

streamings que não podem ser salvos, memes que 

perdem a graça em uma semana, apps que viralizam 

e desviralizam em poucos meses, portais inteiros 

que são abandonados por seus leitores e editores 

do dia para a noite: a descartabilidade parece ser a 

grande marca da Internet hoje.

A agência digital da Paquetá, Gaston, Grupo RBS, Piccadilly,
Nutrella, Melnick Even, SESI-RS, SENAI-RS e Crédito Real.

12 ENTREVISTA EXPEDIENTE CONTRA.indd   110 07/04/2016   15:27:17



Review • ARP   111

A
I N T E R N E T

V E I O

PARA

FICAR
Leia mais sobre estratégia digital
e veja nossos cases em dzestudio.com.br

MAS O QUE FICA DE UMA MARCA QUANDO MAS O QUE FICA DE UMA MARCA QUANDO 
TUDO É TÃO DESCARTÁVEL NA INTERNET?TUDO É TÃO DESCARTÁVEL NA INTERNET?

A DZ Estúdio é uma agência digital 

que aposta no recurso da estratégia 

para contrabalançar (ou aproveitar) 

os hypes e modismos da Internet. 

Marcas que têm uma estratégia 

digital forte (ou um digital forte 

na sua estratégia) não precisam 

temer a aceleração exponencial da 

rede e sua integração com todos os 

aspectos da nossa vida.

Para alguns, isso é o apocalipse em forma digital, 

um cenário de incerteza e superficialidade. Para 

outros, é uma oportunidade  —  de negócios, de 

reciclagem criativa ou, ainda melhor, de exercício 

de critérios, relevância, persistência e significado.

A saída para o dilema da descartabilidade na 

Internet não está na palavra da hora: viral, meme, 

app ou big data. Mas em uma palavrinha que nunca 

fica desatualizada: estratégia.

Mensagens que se autodestroem quando são lidas, 

streamings que não podem ser salvos, memes que 

perdem a graça em uma semana, apps que viralizam 

e desviralizam em poucos meses, portais inteiros 

que são abandonados por seus leitores e editores 

do dia para a noite: a descartabilidade parece ser a 

grande marca da Internet hoje.

A agência digital da Paquetá, Gaston, Grupo RBS, Piccadilly,
Nutrella, Melnick Even, SESI-RS, SENAI-RS e Crédito Real.

12 ENTREVISTA EXPEDIENTE CONTRA.indd   111 07/04/2016   15:27:17



Anúncio - DgC - arquivo fechado.pdf   1   30/03/2016   14:52:28

12 ENTREVISTA EXPEDIENTE CONTRA.indd   112 07/04/2016   15:27:19


	REVIEW PAG 01
	REVIEW PAG 02-07
	REVIEW PAG 08-09
	REVIEW PAG 10-19
	REVIEW PAG 20-31
	REVIEW PAG 32-71
	REVIEW PAG 72-73
	REVIEW PAG 74-77
	REVIEW PAG 78-91
	REVIEW PAG 92-103
	REVIEW PAG 104-105
	REVIEW PAG 106-112

