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Grupo RBS, 28 prêmios no
Ranking Jornalistas & Cia em 2017:
o segundo grupo de comunicação 
mais premiado do Brasil.
O Ranking Jornalistas & Cia existe há mais de
80 anos e é sinônimo de credibilidade em todo o país.
A RBS se orgulha dos profissionais que exercem 
nosso propósito no dia a dia, fazendo jornalismo e 
entretenimento, conectando os gaúchos e contribuindo 
para a evolução do nosso Estado. Por isso, queremos 
agradecer a nossos jornalistas e comunicadores e, 
também, dizer um obrigado especial ao nosso público, 
pela confiança. Queremos estar cada vez mais junto com 
vocês. Essa é a nossa essência. Nossa razão de existir.

É bom dizer
“muito 

obrigado” 
28 vezes.
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DIRETORIA DA ARP

sta edição da Review é especial. Ela traz um balanço de todos 
os eventos que marcaram a Semana ARP da Comunicação 
2017 e funciona, também, como uma prestação de contas 
da gestão que se encerrou ao �nal do ano passado. Desde 

janeiro, a Associação Riograndense de Propaganda (ARP) tem uma 
nova diretoria.

Entre as discussões propostas pela Semana ARP o destaque �cou 
por conta de um assunto que já esteve na pauta do encontro de 2016 
e segue como o principal desa�o para o mercado: fazer com que a 
antiga propaganda, que sempre encantou seu público, descubra um 
novo modelo de negócio. Publicitários, sócios de agências, diretores, 
anunciantes e dirigentes de veículos e da mídia voltaram a debater o 
assunto na Semana ARP 2017 e seguem à procura de um caminho 
inovador que ainda não mostrou sua cara com nitidez.

Esse é, certamente, o principal desa�o a ser enfrentado, não só 
pela nova gestão da ARP, mas por todo o mercado publicitário.

A gestão que se encerra considera que cumpriu os compromis-
sos pactuados com o mercado no início de 2016, quando assumiu 
a entidade. Entre eles, o de envolver os associados e a categoria nas 
principais discussões que dizem respeito à indústria da comunicação. 
Assim, os grupos pro�ssionais ganharam espaço para o debate, novos 
eventos foram promovidos e pautados pelas modi�cações que atingem 
a pro�ssão e as discussões profundas proporcionadas pela Semana 
ARP da Comunicação foram centralizadas em um único dia, em um 
novo formato que facilitou a participação dos pro�ssionais. A resposta 
do mercado foi pronta: a ARP recebeu novos sócios, a Semana ARP 
da Comunicação 2017 teve novos patrocinadores e o Clube de Criação 
voltou a brilhar como no passado.

Os desa�os postos na mesa para a direção que sai foram enfren-
tados e superados. Certamente com a mesma disposição que terão 
os colegas que agora assumem a entidade que agrega o trabalho, as 
inspirações e os desa�os de todos os publicitários gaúchos.

Metas cumpridas

editorial
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C A M P A N H A

omunicação inteligente é feita de gente” 

foi o mote da campanha publicitária da 

Semana ARP da Comunicação 2017, 

com o papel de provocar o debate e 

destacar o trabalho dos pro�ssionais no dia a dia da pro-

paganda. A campanha serviu para divulgar as atividades 

da Semana e a parte grá�ca foi estampada no ambiente 

preparado para as discussões no BarraShoppingSul.

O conceito da campanha foi idealizado pelo diretor 

de Criação da AMA, Gustavo Araújo Santos. “Nossa 

temática foi trabalhar e valorizar as pessoas. Por trás de 

qualquer grande ideia necessariamente existe o trabalho 

de uma ou de várias pessoas. A forma estética e grá�ca 

de representar esse conceito foi utilizando olhos, bocas, 

en�m, as partes do corpo ligadas aos sentidos. A cam-

panha valoriza a questão humana nas ideias, na criação. 

Hoje há um movimento no mercado para driblar a crise e 

resgatar essa valorização pro�ssional. Isso é importante, 

pois nada substitui o papel das pessoas. Só uma pessoa 

é capaz de criar”, explica Gustavo.
gente

Valorizar o papel dos profissionais na propaganda – essa foi a ideia da campanha publicitária da Semana 

ARP da Comunicação 2017. Bocas e olhos representaram os sentidos e o fator humano na criaçãoCampanha valoriza
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P A L E S T R A

Qual é a sua estratégia de
 transformação digital?

Daniel Skowronsky, sócio-diretor da Global, abordou o tema de maior impacto na indústria da co-

municação, trazendo informações colhidas em suas vivências e seu aprendizado pelo mundo afora
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os três elementos estão juntos se cria o estado da 

arte buscado por muitos: a disrupção.

Daniel considera que existem dois movimentos 

de disrupção estratégicos. O primeiro é o movimento 

“vampiro”, quando uma empresa entra em um mercado 

já existente e suga os valores que ali estão em disputa. 

O segundo movimento é o de “vacância”, quando a 

empresa identi�ca um mercado novo, um nicho, e pas-

sa a oferecer uma solução nova para esse segmento. 

A terceira etapa da jornada de�nida no IMD é 

a escolha do caminho a ser percorrido, ou o como 

transformar. “Agilidade é fundamental nesse mo-

mento. Primeiro é preciso uma hiperconsciência da 

situação, ou seja, coletar com rapidez dados internos 

e externos para rapidamente ver ameaças e oportuni-

dades no mercado. Segundo, tomar decisões rápidas 

com base nos dados coletados. Terceiro, informar e 

executar os planos decididos”, defendeu Daniel. “Não 

adianta fazer tudo e deixar na gaveta. A dinâmica da 

transformação digital é muito rápida. Sentir, decidir e 

agir é a roda que deve estar sempre girando.”

No �nal da palestra, Daniel deixou um alerta. 

Transformação digital é organizacional e impacta 

diretamente nas pessoas, por isso é preciso tomar 

muito cuidado. É importante mobilizar toda a equipe 

para que a jornada tenha sucesso. “Durante esse 

tempo de estudo, me dei conta de que a gente fazia 

a pergunta errada: como podemos nos tornar mais 

digitais? Levava a uma resposta errada. O correto é: 

como podemos usar o digital para melhorar nossa 

performance?”, disse Daniel, deixando na tela da 

apresentação o que considera a fórmula do sucesso: 

T = D + V + P (Transformação é a soma de Desejo 

mais Visão mais Processo).

palestra de abertura do ARP Meeting tratou 

do tema de maior impacto na indústria 

da comunicação: a transformação digital. 

E foi da Suíça que o palestrante, Daniel 

Skowronsky, trouxe algumas respostas para enfrentar 

os atuais dilemas vividos pelos pro�ssionais da área. 

Depois de passar durante anos por instituições que 

estudam marketing e administração em diferentes 

partes do mundo e viver uma temporada no Interna-

tional Institute for Management Development (IMD), em 

Lausanne, Daniel conseguiu montar uma metodologia 

para transformação digital a ser levada aos clientes. “É 

uma forma de organizar o pensamento digital, que hoje 

é extenso”, justi�cou o palestrante.

Primeiro, para a plateia, tratou de de�nir o que 

é “digital”, o palco que serve como base para as 

transformações. “É um estado de conectividade, 

de conexões. E a disrupção e transformação digital 

são novos modelos de negócios, não apenas novas 

tecnologias”, explicou. Daniel lembrou que há poucos 

anos, em 2001, a primeira posição do mercado mun-

dial pertencia a uma empresa tradicional, a General 

Electric (GE). Hoje, esse posto está com a Apple, uma 

empresa essencialmente digital. “Houve mudança na 

perspectiva de valor de mercado. As marcas digitais 

e de tecnologia também passaram a liderar o ranking. 

É difícil de acreditar, mas hoje a Coca-Cola não está 

mais entre as dez marcas de maior valor”, disse o 

palestrante para ilustrar o quanto a transformação 

digital impactou nos negócios.

Ao apresentar a metodologia desenvolvida no 

IMD, Daniel ressaltou que a transformação digital 

deve ser encarada como uma jornada com diferentes 

etapas. A primeira trata do objetivo: por que trans-

formar. “Hoje o cenário é de disrupção e da falência 

das antigas indústrias. Um estudo do IMD mostra que 

o setor da comunicação é o mais impactado pelas 

transformações e pela queda das barreiras: não existe 

mais o meu mercado, o mercado é de todos, qualquer 

um pode oferecer soluções para os clientes. A com-

petição é sem fronteiras”, disse Daniel. Em resumo: 

quem não se transformar �ca superado. “A marca 

que mais se preparar para a transformação digital é 

a que vai sentir menos di�culdades para atender seu 

mercado.” O palestrante mostrou um vídeo para ilus-

trar essa preocupação. Pelas ruas de San Francisco 

(Estados Unidos) já circula um protótipo de carro 

autônomo fabricado pela startup Cruise (comprada 

pela Chevrolet), sem motorista e guiado apenas por 

orientação digital. “Quando esse modelo passar a 

ser fabricado, vai impactar diferentes segmentos da 

sociedade, não apenas o automobilístico”, disse.

Daniel alertou para dois riscos que as organiza-

ções sofrem ao enfrentar a primeira etapa da jornada 

da transformação digital. O primeiro é a resistência 

vinda da cultura interna da empresa, que não abraça 

as mudanças necessárias. O segundo é a falta de 

clareza para a equipe sobre qual será o cenário digital 

a ser buscado. Disse que os líderes precisam estar 

atentos para impedir que os dois fatores impeçam 

as mudanças.

A segunda etapa da jornada trata do objeto: o que 

transformar. “Toda transformação deve criar um valor 

maior do que a empresa e a marca estão oferecendo 

ao seu mercado. E deve ter três elementos: reduzir 

o valor de custo, promover uma experiência superior 

ao oferecido e proporcionar um engajamento maior 

dos clientes”, disse Daniel, ressaltando que quando 

P A L E S T R A

A FÓRMULA DO SUCESSO:  T = D + V + P (TRANSFORMAÇÃO É  A SOMA DE DESEJO                           MAIS VISÃO MAIS PROCESSO)
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W O R K S H O P

oube a recém eleita – presidente da Asso-

ciação Riograndense de Propaganda (ARP), 

Liana Bazanela (também presidente do Grupo 

de Atendimento), abrir o segundo dia de ati-

vidades da Semana ARP 2017, composto por diferentes 

workshops conduzidos pelos grupos pro�ssionais ligados 

à entidade. Para uma plateia formada essencialmente por 

estudantes, Liana colocou uma provocação: como serão 

as agências em que os jovens de hoje vão trabalhar? E 

mais: no futuro, haverá agências?

As respostas começaram a surgir a partir de 

uma atividade conduzida com o grupo por Cristiano 

Fragoso, da Plim! Unconventional Projects. “É difícil 

estabelecer uma empresa no mercado, inclusive 

está difícil de�nir o que é mercado para a indústria da 

comunicação, por conta da tragédia que está aconte-

cendo nos negócios”, disse. Há algum tempo, alertou 

Cristiano, persiste na mesa a mesma questão: qual o 

modelo da nova agência de propaganda?

Em seguida, Cristiano propôs uma atividade, que se 

desenvolveu durante toda a manhã. A plateia foi dividida 

em quatro grupos, cada um simulando um tipo de agên-

cia: Fora da Casa (os impacientes e que estão sempre 

pensando na frente), Cabeção (os superconectados 

e perfeccionistas), Em Busca da Fama (os vaidosos) e 

Cheios de Mania (os detalhistas e organizados). Em se-

Agência dos sonhos
O whorkshop conduzido por Cristiano Fragoso instigou a plateia de estudantes a pensar sobre o modelo 

de agência de propaganda e a definir o que seria a empresa dos sonhos, a agência do futuro

para trabalhar a partir de projetos. Trabalhar em cima 

das causas propostas pelos clientes. Comunicação 

integrada e multidisciplinar. 

FAMOSOS
Agência Flame – A Comunicação te Chama
Trabalho em um homeof�ce integrado, com os 

espaços separados com vidro para que todos se 

vejam e cada um organize o seu lugar, com disponi-

bilidade para trabalhar a qualquer hora do dia ou da 

noite. Equipes dinâmicas, com todos convergindo, 

sem intermediários, com atuação horizontal.

CHEIOS DE MANIA
Agência Mirante Comunicação Cooperativa – Voando 

Alto, Fazendo Junto
Organizado, repleto de natureza e com muita cor, 

descontraída. Trabalha em formato de cooperativa, 

com todos colaborando com o trabalho da equipe. 

Funciona como uma consultoria.

guida, cada grupo se reuniu, discutiu e registrou os seus 

desejos de como seria a agência onde vão trabalhar. O 

debate contemplou quatro questões: como é o ambiente 

físico? Como é a relação de trabalho? Quais os serviços 

prestados? Qual o formato de negócio? E também foi 

preciso criar um nome e um slogan para a agência.

Os resultados apresentados por cada grupo:

FORA DA CASA
Agência Revoar – Faça do Chão o Céu
Um lugar para trabalhar com liberdade, confortável, 

onde se possa estar em qualquer hora do dia ou noite, 

em meio a café, natureza, bichinhos e estrutura de lazer, 

mas tudo organizado. Oferecer uma comunicação inte-

grada, visão ampla e muita ousadia. Oferecer tecnologia 

e relacionamento, com estratégia e planejamento.

CABEÇÃO
Agência Com_põe – Ideias Projetos Pessoas
Equipes rotativas, sem função preestabelecida, 
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M E E T I N G

O ARP Meeting reuniu um grupo experiente, formado por pro�ssionais de 

comunicação e empresas anunciantes, para discutir como a comunicação 

está inserida nas estratégias de negócio e está impactando o desempenho 

das empresas. A palestra foi, na verdade, um “papo de CEO”, como de�niu 

o mediador, Marcelo Leite, diretor-executivo de Marketing do Grupo RBS. Cada um 

dos participantes pôde deixar um recado para a plateia relatando como seu 

negócio está se relacionando com o momento da comunicação.

O importante é a integração 

entre agência de propagan-

da e os meios de comunica-

ção. A agência precisa viver o dia 

da empresa. Antes, a empresa dizia 

o que fazia, e a agência apenas 

repassava aquela mensagem para 

o órgão de comunicação. Hoje, a 

agência precisa estar dentro da 

empresa para entender o que ela 

precisa. Se comunicar apenas pre-

ço e trabalhar com o menor preço 

não teremos resultados, não tere-

mos lucro e não teremos negócio. 

As formas de venda na loja física e 

digital vão conviver. Por isso é im-

portante comunicar de forma clara 

o propósito e facilitar o acesso das 

pessoas aos seus sonhos, que é 

o nosso propósito. Por isso não 

posso comunicar apenas o preço.”

Otelio Drebes, 
presidente da Lebes

A perspectiva era que tudo 

seria e-commerce e o varejo 

ia acabar. Mas as melancias estão 

se acomodando e não é bem isso 

que está ocorrendo. Hoje não 

adianta mais ter apenas comunica-

ção de produtos e preço, mas sim 

construir relevância para nossos 

negócios e nossas marcas. 

Preciso mostrar para o cliente por 

que é bom ele pegar o carro e ir ao 

ponto de venda e qual a importância 

que nosso negócio tem. Marca que 

não tiver propósito vai sucumbir pe-

rante o digital, e a comunicação pre-

cisa construir essa relevância, esse 

propósito para o cliente. Também 

é necessário buscar um equilíbrio 

entre a comunicação estratégica de 

marca e a comunicação promocio-

nal. Sempre que se radicaliza vamos 

para o lado errado.”

Marcos Ravazzolli, 
diretor-executivo da Paquetá

Comunicação para geração de 

resultado

Eu não gosto mais de cha-

mar de agência de propa-

ganda. É uma visão do passado, 

de agenciar, intermediar. Nosso 

mercado perdeu relevância quando 

passou a agenciar algo e ganhar 

um valor em cima disso. O prin-

cipal ativo de uma empresa é sua 

marca, e o nosso papel na vida 

do cliente é participar ativamente 

das estratégias de negócios dele. 

Esse passou a ser o nosso papel: 

fazer a curadoria das marcas com 

conteúdo criativo. Ficar apenas 

gerenciando o preço é um ciclo 

viciado: vamos cortando, cortando, 

cortando até acabar. No círculo 

virtuoso, vamos criando carinho em 

torno das marcas. Nosso papel é 

capturar as almas das empresas e 

transformá-las em comunicação. 

Gente com talento criativo para 

construir causa, e não mais fazer 

propaganda, é o per�l de quem 

procuramos para trabalhar.”

Alberto Freitas, sócio e 
diretor de Negócios da Matriz
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A comunicação faz parte 

da essência da RBS e está 

no seu modelo de gestão. E co-

municação é mais ampla do que 

a criação de marcas, pois serve 

para transformação das pessoas. 

O que mudou na sociedade é a 

e�ciência das relações de troca, 

não a essência dos negócios. 

É uma mudança de cultura.” 

Claudio Toigo Filho,
CEO de Mídias do Grupo RBS

OS PARTICIPANTES 

APRESENTARAM 

SUAS EXPERIÊNCIAS 

E PONTOS DE VISTA 

SOBRE O ATUAL 

MOMENTO 

DA COMUNICAÇÃO

Penso muito no futuro, não 

sei o que seremos, mas sei 

que não seremos mais agência. Uma 

vez, durante uma reunião, recebi 

uma dica de um cliente: tenta ser 

um smart bank. Fiquei pensando 

nisso. Pegamos o tsunami na ilha, 

pois nosso setor é uma ilha e foi 

pego antes do continente. Então, o 

nosso negócio não é mais agência, 

é ser estratégico junto ao cliente. 

O digital expôs a comoditização da 

propaganda e de outros setores. 

Para achar a solução, temos que 

investir no valor. Criamos o G5 para 

isso: identi�car e comunicar valor. 

Paramos de construir marcas para 

construir destinos. É o quarto estágio 

da vida de uma marca: depois de 

ter nome, presença e força, é tu ser 

único, ser destino. É mais profundo. 

Por isso entender o que é valor é 

fundamental. Esse é o momento de 

correr para o conhecimento. Todo 

pro�ssional que não tem curiosidade 

não trabalho no G5. Não pode ter a 

soberba de saber tudo.”

João Satt, CEO do Grupo G5
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duardo Rigotto, da Design Thinkers Group, 

falou de um assunto que é prioridade no atual 

momento vivido pelas agências: como encon-

trar um novo modelo de negócio que sustente 

as atividades. Durante a conversa com executivos do 

mercado, Eduardo deixou algumas sugestões a serem 

consideradas na hora de buscar soluções: por que o 

preço tem a ver com custo e não com o cliente? Por-

que na hora de se fazer o cálculo se olha para dentro 

da empresa e não para fora, respondeu o palestrante.

“A preci�cação é a decisão mais importante que 

uma agência vai tomar, não por perder dinheiro caso 

ela erre, mas por não manter uma boa relação com 

o seu cliente”, disse. No modelo antigo, a agência 

se chega à preci�cação baseada “em valor”. “A empresa 

nesse momento passa por um processo de empatia, pois 

ela tem que entender o que o cliente está valorizando em 

seu trabalho para cobrar por ele”, disse.

Eduardo relatou que a Design Thinkers Group 

desenvolveu uma ferramenta para valorar e preci�car 

o trabalho que leva em consideração alguns fatores, 

e sugeriu que eles sejam adotados no momento da 

preci�cação: 
 O valor que está sendo criado pelo trabalho da 

agência interessa para quem? É preciso entender a 

pessoa com quem estamos fazendo negócio.

 Por que ele está interessado no valor que está 

sendo criado?

 Qual a importância da sua entrega para o cliente? 

Onde mais o cliente busca esse valor? Não apenas 

na agência concorrente, mas em outros produtos ou 

serviços substitutos.

“O mercado se prostituiu porque começamos a 

entregar coisa ruim pelo preço de coisa ruim. Os clientes 

pararam de ver valor no que estamos entregando porque 

nós também paramos de ver isso”, explicou. Sobre a mé-

trica usada para medir resultados, sugeriu que ela mude “o 

tempo todo”, não podendo ser a mesma para diferentes 

clientes. “Em alguns casos, pode ser o aumento de venda 

do cliente, por exemplo. Também é importante mudar a 

métrica que o cliente já conhece, para evitar comparações 

no momento das negociações”, sugeriu.

Quanto vale a sua ideia? Eduardo Rigotto, da Design Thinkers Group,  falou sobre o modelo de negócios das agências 

de propaganda, focando em um dos aspectos mais estratégicos: a precificação dos serviços

pensava o posicionamento do cliente e criava ideias, 

sem cobrar pela tarefa. O ganho vinha da mídia. Hoje, 

no entanto, ninguém aceita mais pagar comissão. “Até 

o termo agência �cou ruim, pois remete a um interme-

diário que agencia uma operação e ganha por isso”, 

disse Eduardo.

O palestrante simulou com a plateia o processo que 

leva à preci�cação. Começa com “o caótico”, quando 

o dono coloca o preço com base no feeling e no que 

precisa arrecadar para pagar as contas, sem nenhuma 

base técnica. Quando melhora, vai para “o controlado”. 

Tem política de preço, política de custos, monitora �uxo 

do trabalho e estabelece margens para descontos. Mas 

política de preço não tem a ver com política de custos. Aí 
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palestra de Rafael Souto levou para o ARP 

Meeting um assunto diferente da tradicional 

conversa sobre os desa�os da comunicação 

no mundo digital. Rafael não falou de negócios, de pu-

blicidade ou de tecnologia, mas abordou um elemento 

que é fundamental na vida de cada um dos que estavam 

na plateia: a carreira pro�ssional.

Rafael começou apresentando uma linha de tempo 

com três grandes momentos da relação do indivíduo 

com o trabalho. Primeiro, em meados dos anos 1960, 

se vivia a Era do Emprego. A pessoa �cava muito tem-

po na mesma organização e era comum se aposentar 

sem nunca ter mudado de endereço pro�ssional. As 

pessoas não tinham escolha: eram distribuídas dentro 

de uma estrutura montada pela empresa, que adminis-

trava a carreira de seus funcionários. Nos anos 1990 

se vivia a Era da Empregabilidade. Foi marcada pelo 

termo “reengenharia”, uma época em que as empresas 

reorganizaram suas estruturas para competir em um 

mercado que começava a ser global. Agora, nos anos 

2000, se vive a Era da Trabalhabilidade.

Esse tempo é caracterizado por uma relação 

de trabalho muito ampliada em relação ao emprego.  

É preciso pensar no trabalho, ou seja, na atividade a 

ser exercida além do emprego tradicional e nos ativos 

intelectuais necessários para construir valores a partir 

dele. “Hoje estamos transitando entre o emprego e 

a trabalhabilidade. Nada contra o emprego, mas não 

pode ser hoje em dia a única estratégia para construir 

uma carreira. A empresa pensar no funcionário só pela 

idade é superado, e o indivíduo pensar só no emprego 

também é errado”, disse Rafael. “Não acredito que o 

emprego sumirá por conta dos custos, como defendem 

alguns pensadores. Sempre teremos emprego, ele não 

vai desaparecer da economia, mas, sim, vai sumir, em 

algum momento, da vida das pessoas, por diferentes 

motivos, por isso é preciso pensar na trabalhabilidade.”

Rafael defendeu que a trabalhabilidade precisa ser 

construída com um per�l semelhante a um “T”. O eixo 

vertical é foco, é o core, é o assunto a ser dominado pela 

pessoa para exercer seu trabalho. Já o eixo horizontal 

é formado por uma visão global e abrangente de áreas 

vizinhas e semelhantes ao core. “Não concordo com 

a ideia de que é preciso um per�l generalista, hoje as 

empresas procuram gente que seja especializada em 

um assunto, que tenha um core sólido, mas com visão 

sistêmica de outras áreas”, avisou o palestrante.

A grande questão posta para a plateia foi: mas 

como se manter atrativo para as empresas? A resposta 

de Rafael: ampliar a zona do core. “Todas as áreas vão 

ter uma ampliação, uma atualização, uma tendência. 

Para que lado está crescendo a sua área? Se procuro 

as tendências de crescimento da minha área, �co atu-

alizado, não vou �car parado no tempo”, disse. Rafael 

citou como exemplo a �gura do antigo contador, o 

“guarda-livros”. Com o tempo, ele desapareceu, mas 

quem conseguiu antecipar a tendência desse segmento 

se preparou para ser um controler, pro�ssional que igual-

mente segue cuidando da parte contábil das empresas 

e é muito procurado no mercado.

Rafael disse acreditar que, mesmo em um mundo 

em transformação, as estruturas empresariais vão seguir 

existindo, em formatos diferentes, não necessariamente 

a tradicional pirâmide (direção na cúpula, empregados 

na base), mas com algum tipo de comando. Haverá, 

também, a “arquitetura em nuvem”: a pessoa é �xada na 

estrutura, mas navega por diferentes áreas, permeando 

pelos diversos projetos e desa�os da organização. Outra 

tendência é estimular o protagonismo das pessoas para 

que elas digam o que querem fazer e onde se sentem 

melhor para produzir, em um processo de harmonia 

para os dois lados. O que não vai mudar é que os anos 

1960 �caram para trás: em qualquer modelo, hoje as 

pessoas são responsáveis por suas carreiras, e não 

mais as empresas ditam as normas de acordo com 

seus interesses. Para quem quer ser protagonista de 

sua carreira, Rafael deixou a fórmula dos quatros “C”:
 Con�ança: criar uma relação com a empresa que 

dê espaço para crescer e enfrentar os desa�os, sem 

sofrer represálias.

 Curiosidade: acionar o motor da busca pelo 

conhecimento.

 Controle: lembrar sempre que construir carreira é 

tarefa indelegável. Só você constrói a sua.

 Consideração: olhar permanentemente o futu-

ro para entender como a carreira vai se transformar.  

O alvo é móvel: não pensar em cargos, mas em áreas 

de contribuição, já que as estruturas mudarão muito.

O futuro do trabalho
e a carreira no século XXI
Rafael Souto, CEO da Produtive,  falou à plateia do ARP Meeting sobre a construção da carreira no mercado 

da propaganda, diante das grandes mudanças no próprio segmento e no universo empresarial como um todo 

“HOJE ESTAMOS TRANSITANDO ENTRE O EMPREGO E A TRABALHABILIDADE.                              O EMPREGO NÃO PODE SER A ÚNICA ESTRATÉGIA PARA CONSTRUIR UMA CARREIRA”
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advogado e mestre em Direitos Intelectuais Lu-

cas Saretta Ferrari fez uma detalhada apresen-

tação de todo o sistema legal (leis e códigos) 

que existe para regulamentar o uso da publicidade na 

internet e deixou um alerta: o ponto de atenção principal 

é em relação ao uso de conteúdo produzido por tercei-

ros. “O fato de o conteúdo estar disponível na internet 

não signi�ca que seu uso seja livre”, disse, lembrando 

que existem três tipos de autorizações a serem obtidas 

para usar um conteúdo: direito de propriedade industrial 

(para marcas), direitos autorais (para obras, como textos 

e fotos) e direito de personalidade (para usar nome, 

imagem ou voz de uma pessoa).

Lucas a�rmou que o Código de Defesa do Con-

sumidor �xa os princípios da publicidade de forma clara 

(tanto para o meio digital quanto para a mídia tradicional). 

Todo anúncio deve ser claramente identi�cado como 

tal, vinculado a um fornecedor, tem que ter uma men-

sagem de veracidade, não pode ser abusivo e deve 

ser transparente. “Tanto o Conar (Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária) quanto o Código 

de Defesa do Consumidor exigem que anúncios sejam 

facilmente identi�cáveis, mas, na prática, não é o que 

acontece”, comentou. Lucas citou como exemplo 

um post da blogueira e in�uenciadora digital Gabriela 

Pugliesi, que postou fotos bebendo uma cerveja sem 

identi�car que a imagem era anúncio. Acabou advertida 

pelo Conar. Nesses casos, explicou o advogado, o indi-

cado seria o uso da palavra publicidade em maiúsculo 

ou hashtags como #publi #publipost #publicidade, que, 

empregadas de forma clara, evitam a possibilidade de 

con�gurar publicidade velada.

Outras questões apresentadas pelo especialista:
 O Conar é um código, mas não tem força de lei 

(ou seja, se for descumprido não gera uma punição). 

Ele estabelece normas que são cumpridas voluntaria-

mente pelo mercado. Quando aplicado, pode determi-

nar uma modi�cação em um anúncio ou impedir que 

ele venha a ser veiculado novamente e pode advertir 

a agência e o anunciante. Em alguns casos, essas 

decisões podem ser tornadas públicas.
 O artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que: “A publicidade deve ser veiculada de 

tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 

identi�que como tal.” É proibida a publicidade velada 

ou oculta/subliminar.

 O uso de fotos e imagens das pessoas (tanto nas 

redes sociais quando nos meios de comunicação tradi-

cional) é regulado pelo Direito de Personalidade. Para isso, 

é necessária a autorização da pessoa. Só é possível usar 

sem a autorização quando houver um interesse social na 

divulgação da imagem, a pessoa retratada for uma �gura 

pública (menos quando em situação de intimidade e pri-

vacidade), o local onde a imagem foi captada for público 

e a situação tiver relevância.
 Mesmo os memes e os virais, que são criados e 

difundidos a todo o momento na internet, podem incluir 

material protegido por direito de propriedade intelectual 

ou de personalidade e ter teor ofensivo a outra pessoa. 

Por isso estão sujeitos à legislação. 

Aspectos jurídicos da publicidade

nas redes sociais
Lucas Saretta Ferrari, advogado e mestre em Direitos Intelectuais, falou sobre a publicidade na 

internet e sua regulamentação, e a respeito de diversos aspectos do Código do Consumidor
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Dimension:
a Publicidade Sob a Ótica do Consumidor Conectado
Thiago Magalhães, do Kantar Ibope Media, expôs números da internet e demonstrou que a forma 

digital de consumo de conteúdo demanda mudanças na publicidade, em busca da eficiência
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s novidades envolvendo números e métricas 

foram apresentadas por Thiago Magalhães no 

ARP Meeting. No mundo digital os números 

são gigantescos. Para ilustrar, o palestrante 

citou um exemplo: apesar de ter nascido há apenas 11 

anos, o WhatsApp já é responsável pela troca de 55 bi-

lhões de mensagens por dia no mundo. Outro dado: no 

ano 2020, o volume de tráfego de informações na internet 

será incalculável, mostrando que as pessoas, em qualquer 

parte do mundo, estarão cada vez mais conectadas.

“Estudos mostram que de cada dez pessoas no 

Brasil, sete acham que a tecnologia melhora a vida com 

conveniência e �exibilidade. E o Brasil é o país do mun-

do que mais procura simpli�car a vida. Então, conexão 

é um caminho sem volta”, disse Thiago, lembrando que 

as redes digitais impactam nos relacionamentos e na 

maneira de consumir produtos e conteúdo. “Os jovens 

nativos digitais já contam com isso para viver sua vida. 

São totalmente dependentes”, a�rmou o palestrante.

Thiago lembrou à plateia que a tecnologia está há 

anos mudando a maneira de as pessoas consumirem 

conteúdo. Primeiro, o conteúdo estava em um local �xo 

– na grande da programação da televisão, por exemplo. 

Depois, o acesso pôde ser ao vivo, de qualquer lugar, 

com os tabletes ou smartphones. Hoje, o conteúdo 

é acessado a qualquer momento, sob demanda, de 

acordo com a conveniência do usuário. A questão 

colocada por Thiago: e como a publicidade vai ser 

e�ciente dentro desse contexto?

Para diminuir a preocupação da plateia com a in-

dagação, Thiago apresentou o resultado de um estudo 

feito com 40 líderes de mercado e 5 mil consumidores 

conectados no Brasil, China, Reino Unido, Estados 

Unidos e França. As conclusões deixaram cinco 

aprendizados para a equipe do Kantar Ibope Media:

1) TUDO É PROPAGANDA 

O consumidor consegue notar com maior clareza 

todo o leque de ações usadas pelas marcas para se 

comunicar com ele. Inclusive o resultado dos buscado-

res da internet. Por isso a importância de consistência 

na mensagem.

2) CONSUMIDORES LIGADOS 
Há um grande acompanhamento de campanhas 

cross mídia, com percepção de que a marca está 

utilizando diferentes formatos para contar uma história. 

O consumidor entende o plano de comunicação inte-

grado e vê valor nesse tipo de estratégia. Considera 

que as ações ajudam a entender melhor o que a marca 

oferece. No Brasil, 25% dos consumidores costumam 

seguir marcas nas redes sociais, um resultado consi-

derado bom, pois é uma ação voluntária, espontânea, 

em busca de algum tipo de engajamento, seja emo-

cional, seja para decidir uma compra. Na Austrália, o 

chocolate Snickers fez uma ação bem-sucedida com 

base nesse item: cada vez que havia menções irritadas 

e negativas na internet, sobre diferentes assuntos, o 

preço do chocolate baixava nas lojas, e os consumi-

dores eram avisados do novo preço e convidados a 

fugir das notícias ruins comendo chocolate.

3) PUBLICIDADE VALORIZADA 
O consumidor aceita recebê-la, desde que não 

atrapalhe o consumo de conteúdo. 54% disseram 

que a propaganda na TV é interessante é proporciona 

assunto para conversa. Há uma percepção de que é 

relevante o resultado de um bom trabalho das marcas 

para se comunicar com seus mercados.

4) FEITO PRA MIM 
Do público em geral, 75% no Brasil e 64% no 

mundo querem assuntos relevantes na publicidade.  

O caso do detergente Ariel, na Índia, ilustra esse ponto. 

Uma campanha convocou os homens a ajudarem nas 

tarefas domésticas, algo impensável em uma socie-

dade tradicionalmente machista, e aumentou em 60% 

as vendas da marca com o engajamento dos casais. 

5) #FICAADICA
Há muitas queixas dos consumidores de que 

muitos anúncios são repetitivos e seguem sendo vei-

culados mesmo depois que ele já consumiu o produto. 

Há uma estafa. Por isso é importante usar informações 

para conhecer cada vez mais o consumidor. Se errar 

no momento de falar com ele ou o canal, já começou 

uma relação de forma estressada.

P A L E S T R A

A TECNOLOGIA MUDOU A FORMA DE                              CONSUMIR CONTEÚDO. COMO A PUBLICIDADE VAI SER EFICIENTE NESSE CONTEXTO?
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O que é importante hoje para nós? Que ferra-

mentas podemos usar para descobrir nosso 

propósito e colocar isso em prática? 

O que impacta nossa maneira de ser e fazer? 

São quatro dimensões: individual, coletivo, obje-

tivo (como e onde atuamos) e subjetivo (motivações 

internas e externas). É preciso sempre levar em 

conta as quatro dimensões na hora das decisões. 

Normalmente estamos remoendo fatos passados ou 

tentando antecipar eventos futuros, na angústia. Mas 

nessa situação só podemos administrar o presente. 

O resto não existe: o passado é lembrança, o futuro 

não aconteceu.”

Cláudio Senna Venzke, mestre 
em Administração pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

É preciso ter foco no propósito das coisas: por 

que acordamos de amanhã e somos o que a 

gente é? Muitas vezes, nas empresas, �cam claros 

orçamentos, metas, parâmetros, mas se comete o 

erro de não ligar isso com os propósitos das pessoas. 

Esse é o papel do gestor, fazer com que a pessoa 

se enxergue ali dentro. O que não te faz sentir não 

faz eleger causas. Liderar por propósito é ajudar as 

pessoas a encontrar seus propósitos. 

É responder: o que te faz feliz? 

Quem te inspira? 

Qual o legado que queres deixar para a huma-

nidade? 

Trabalhar com propósito é trabalhar com protago-

nismo, e não terceirizar suas decisões. Assim, vitórias 

ou derrotas são exclusivas por culpa tua.”

Helena Brochado, 
Especialista no Desenvolvimento 
de Pessoas

O Despertar do Eu Integral 
para a criatividade

A psicóloga Helena Brochado, 

especialista no desenvolvimento 

de pessoas, e o mestre em 

Administração pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Cláudio Senna Venzke

 dividiram o palco para falar sobre 

motivações e propósitos

laúdio defendeu a meditação como 

caminho para o autoconhecimento. 

Para demonstrar a técnica, pediu que 

toda a plateia fechasse os olhos e ensinou aos 

pro�ssionais a respirarem em ritmo desacele-

rado. Enquanto todos estavam em silêncio, o 

professor caminhou pela sala fazendo sons 

com um sino de cristal de quartzo. “Meditação 

é uma ferramenta importante para o autoco-

nhecimento porque ela conecta o indivíduo 

com ele mesmo”, disse Helena, ao �nal da 

sessão de relaxamento.
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Lotação
esgotada

Os criativos que fazem parte 

do Clube de Criação ofereceram 

quatro oficinas durante a 

Semana ARP 2017, todas com 

lotação esgotada e com grande 

participação de estudantes

MÉTODOS ÁGEIS
O professor da UniRitter Daniel Wildt apresentou um 

breve panorama sobre métodos ágeis de criação e 

como aplicá-los aos processos de comunicação. Daniel 

falou mais detalhadamente sobre a metodologia Scrum. 

O sistema impõe ao usuário a missão de listar tarefas a 

serem executadas e colocá-las em ordem de prioridade, 

além de de�nir seus responsáveis. “Muitas vezes a gente 

não executa tudo que planeja porque percebe que não 

é tão importante assim”, comentou.

Daniel disse que a adoção de métodos ágeis não 

depende de proximidade física (ou seja, os envolvidos 

podem trabalhar em locais diferentes), mas a disponi-

bilidade de tempo dos envolvidos é fundamental. “Ao 

trabalhar assim (com métodos ágeis), eu deixo clara 

ao cliente a minha capacidade de demanda e faço 

com que ele saiba que estou dando o máximo que 

posso”, explicou. 

DESIGN SPRINT
Dreyson Queiroz e Felipe Guedes da Luz, da Clash Design, 

um coletivo de criação, explicaram que Design Sprint 

é um caminho para resolver problemas, testar novas 

ideias, criar ou melhorar produtos, gerenciar pessoas, 

desenvolver negócios, criar conexões e “fazer mais 

coisas em pouco tempo”, brincou Dreyson. Na parte da 

criação, o processo, ao ser adotado, passa por cinco 

etapas: entender a necessidade do cliente, divergir du-

rante um amplo debate em busca de soluções, de�nir 

que caminho será seguido, criar um protótipo da solução 

encontrada e, por �m, testá-lo.

Durante o encontro, os participantes foram de-

sa�ados a usar o método para criar um sanduíche. 

Apresentado como uma “metodologia colaborativa”, o 

Design Sprint possibilita reduzir o processo de criação 

de projetos para o tempo de uma semana, sem causar 

perdas para a criatividade, disse Felipe.
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JORNADA DO HERÓI,
CONSELHO JEDI DO RS
O evento �nal do dia de workshops da Semana 

ARP 2017 foi conduzido por Bobba Fett (o caçador de 

recompensas que surgiu no �lme O Império Contra- 

Ataca e morreu no �lme seguinte, O Retorno de Jedi, 

da saga Star Wars). Vestido igual ao personagem verde, 

o professor Sandro Inácio explicou no palco os estágios 

comuns nos caminhos percorridos por heróis em diver-

sas histórias para ilustrar como as storytellings devem 

ser apresentadas ao público.

Sandro faz parte do Conselho de Jedi – RS, um 

grupo de fãs dos �lmes da Star Wars que desde 2002 

se reúne (muitos usando �gurinos e maquiagens iguais 

aos personagens) para discutir os assuntos relacionados 

à história. Ao lado do presidente do Conselho, Fabiano 

Bon�glio, Sandro fez uma contextualização da saga, 

comentando até mesmo os efeitos de explosões nos 

�lmes de George Lucas.  Também identi�cou elementos 

que se repetem em diferentes culturas, comprovando 

o conceito da Jornada do Herói, desenvolvido por 

Joseph Campbell (o conceito defende que todo herói, 

em qualquer cultura e tempo, passa por 12 etapas para 

concluir sua missão). Tomando como exemplo o herói, 

Sandro disse que os personagens de Luke Skywalker e 

o índio Sepé Tiaraju traçam o mesmo caminho, a mesma 

jornada. “O herói é representativo no medo. A gente se 

vê no herói porque ele apresenta falhas e reúne uma 

grande diversidade de relacionamentos. Se você for 

de esquerda, se for de direita, se a favor do militarismo, 

você encontra identi�cação”, disse.

COMO SABOTAR SUA AGÊNCIA
Beto Schmidt, representante do Clube de Criação, conduziu o mais bem-humorado workshop, 

com intensa participação do público. Beto apresentou o Manual de Sabotagem Simples de 

Campo da CIA (a agência de inteligência dos Estados Unidos), preparado depois do �nal da 

Segunda Guerra, em 1945, com instruções para sabotar os países comunistas, liderados 

pela então União Soviética. O criador relacionou ideias de sabotagem recomendadas pelos 

americanos que, segundo ele, ainda hoje vivem ativamente em algumas agências. 

Na parte dos processos, estão atrasar as comunicações ao máximo, informar contatos 

errados, evitar falar diretamente com as partes, usar imagens inadequadas ou áudios ruins, 

multiplicar o número de arquivos com informações, chamar para reuniões o maior número 

possível de pessoas com poder de decisão e aumentar a carga de trabalho burocrático, entre 

outras práticas. A cada item que surgia na apresentação, muitos risos na plateia. 

Na área do comportamento estão as pessoas que gostam de reabrir questões já tratadas 

e resolvidas, sugerem cautela antes de cada decisão urgente e ainda �cam aborrecidas com 

qualquer decisão tomada. “Isso cria ruído, cria confusão, cria verdadeiros agentes do caos. De 

bobagem em bobagem, esculhamba o bagulho! Então, não façam isso, ok?” recomendou Beto.

ATRASAR COMUNICAÇÕES, USAR IMAGENS RUINS E VIVER SUGERINDO

CAUTELA SÃO ALGUMAS PRÁTICAS QUE DIFICULTAM O TRABALHO
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A gami�cação

efetiva
Como aumentar o engajamento e o geren-

ciamento da atenção foi o assunto abordado 

por Rodrigo Portes Valente da Silva, Marcos 

Bernardo Lamb e Thiago Muradas Bulhões, 

integrantes de grupo de estudo acadêmico 

da ESPM. 

A gamificação como estratégia de comunica-

ção voltou ao ARP Meeting. Assim como na 

edição do ano passado, o assunto foi apresen-

tando à plateia como uma opção de envolver 

e engajar um público jovem com as marcas. 

Cada um dos palestrantes falou sobre um dos 

aspectos da gamificação, a partir de estudos 

que são desenvolvidos no meio acadêmico:

O primeiro desa�o: vivemos em uma época de 

crise de atenção. Consumidores não apenas 

acompanham as notícias, mas também produzem e 

distribuem informações para uma audiência que é só 

deles. Um estudo mostra que a atenção não é gerada 

por apenas um fator. Ela tem seis níveis: atenção cativa 

por interrupção (um sinal interrompe o que a pessoa está 

fazendo), atenção voluntária por curiosidade, atenção 

aversiva para evitar experiências ruins, atenção atrativa 

para viver experiências boas, atenção da frente da mente 

para obter um foco especí�co e atenção do fundo da 

mente para captar o entorno. Hoje, quando uma pessoa 

usa um dos níveis, os outros cinco concorrem com 

ele. Então, o desa�o não é mais chamar a atenção, 

mas captar e retê-la usando todos os níveis de forma 

acumulativa. Um desses caminhos é o uso dos jogos. 

Ele exige o uso das seis dimensões ao mesmo tempo.”

Rodrigo Valente

Quem controla o ambiente ou o contexto controla 

o comportamento, uma teoria do Behaviorismo 

(abordagem que propõe o comportamento como objeto 

de estudo da Psicologia). Isso segue até hoje. O Big 

Data, uma discussão atual, mede o comportamento a 

partir da coleta de dados, por exemplo. A indústria dos 

jogos achou que essa teoria poderia ser unida com 

teorias humanistas e análises de Piaget (Jean Piaget, 

psicólogo que elaborou diferentes estudos sobre o 

conhecimento humano) para construir um modelo 

melhor: controlar o ambiente, considerar as habilidades 

cognitivas e apresentar recompensas. É o caminho do 

engajamento, pois oferece um desa�o constante.”

Thiago Muradas Bulhões

A teoria dos jogos pode ser levada para diferen-

tes áreas, como educação e comunicação. Um 

jogo é jogado voluntariamente, e o jogador sempre está 

em busca de um propósito. Também leva a um senti-

mento de conquista, que precisa ser renovado a cada 

momento e é tão intenso quanto o jogo em si. Jogos 

melhoram a produção do cérebro, o exercício da cria-

tividade, entre outras vantagens. Daí surge o conceito 

da gami�cação, que é pegar os elementos visuais e a 

mecânica do jogo e levá-los para outro universo como 

forma de envolver o público.”

Marcos Lamb
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oucos dias depois de deixar o comando de 

um dos maiores grupos de comunicação 

do Brasil (a Abril), Walter Longo fez a mais 

extensa das palestras do ARP Meeting. 

Antes de apresentar quatro macrotendências para o 

mundo pós-digital, lembrou de fatos para mostrar o 

quanto pro�ssionais e mercado estão tão envolvidos 

em um processo de mudança que não se dão conta 

do quanto ele já avançou.

“Gestão é dividir o tempo com sabedoria entre 

pendência e tendência. O problema é que as pen-

dências são tantas que nos afastam das tendências. 

Aí falta foco no futuro, pois a visão vira prazista”, disse, 

lembrando que essa prática deve ser abolida, já que o 

mundo mudou muito. “A Era Digital começa com um 

choque brutal de realidade, que alterou todas as nos-

sas premissas, em todas as nossas áreas. Sempre que 

uma era começa, vêm juntos a excitação e o medo. 

Excitação pela possibilidade de construção, medo do 

desconhecido”, disse, lembrando a �gura do garçom 

para ilustrar o característico receio inicial: “A gente tinha 

medo de colocar o cartão de crédito na internet, mas 

não de ir a um boteco no �m do mundo e dar o cartão 

para um garçom desconhecido cobrar a conta.”

Essa fase, 15 anos depois, passou, defendeu 

Walter. “Agora vivemos um novo tempo. Sem medo, 

sem excitação. Entramos na era pós-digital. Já con-

vivemos de maneira cotidiana nesse ambiente. Nada 

nos choca, nos amedronta, nos fascina. Antes, havia 

um conceito de ‘entrar na internet’. Agora, nunca 

desconectamos”, a�rmou. “A grande mudança não 

é por conta de novas ferramentas, mas adotar novos 

comportamentos.”

Walter considerou que o pós-digital não é o �m 

do digital, mas a transformação da “alma da gente” em 

digital. “Todo mundo já entrou nessa era do digital, en-

tão estamos no momento seguinte, o pós-digital, pois 

isso não deve ser mais assunto. Assim foi também com 

a eletricidade. Excitou todos, virou muita discussão, 

fascínio e medo no mesmo momento, e depois foi 

incorporada ao dia a dia das pessoas. Hoje, a gente 

só se lembra da eletricidade quando falta”, comparou. 

Por conta dessa mudança, o palestrante considerou 

“um erro” a operação de agências ou empresas de 

comunicação que dividem seus serviços em digital 

ou analógico. “É preciso juntar esses dois ambientes 

Gestão na era pós-digital
Walter Longo, ex-presidente do Grupo Abril,  apresentou quatro macrotendências para o mundo 

pós-digital, termo que traduz como “a transformação da alma da gente em digital” 
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sempre, em qualquer área de negócio. O tempo é de 

complementação, de convergência entre os meios, e 

não separação”, disse.

Walter colocou uma questão para os pro�ssionais 

da plateia: como cada um está aproveitando esse mo-

mento digital em sua atividade? “Nós devíamos estar 

soltando fogos todas as noites, pois a democratização 

do conhecimento chegou para todo mundo, não só 

para uma casta.” Lembrou que hoje todos podem co-

nhecer o mercado e o negócio do cliente tanto quanto 

ele, ao acessar informações públicas. “O mundo em 

breve não vai se dividir mais entre brancos e negros, 

pobres e ricos, mas curiosos e não curiosos. Conhe-

cimento é poder e hoje todo mundo pode. Quem sair 

na frente conquistará a melhor parte”, disse.

Em seguida, apresentou as quatro macrotendên-

cias pós-digital:

 Efemeridade
“Tudo muda cada vez mais rápido, e nós somos 

intuitivamente perenes, o que nos dá segurança. Mas 

tudo é fugaz. Para as novas gerações, signi�ca não 

ter mais compromisso com suas escolhas, tanto no 

plano pessoal quanto pro�ssional. É a resposta das 

pessoas a um mundo que muda cada vez mais rápido. 

A efemeridade junta a depressão do passado, o stress 

do presente e a ansiedade do futuro. Grati�cação 

instantânea é a resposta que o mercado precisa dar 

a seus consumidores.”

 Mutualidade
“Existe uma nova civilização no nosso planeta, que 

são as máquinas falando entre elas, se comunicando, 

criando protocolos, a internet das coisas. Equipamen-

tos conectados um com outro, aprendendo, evoluindo, 

trocando dados. Máquinas recebem dados e geram 

decisões, não apenas fazem movimentos mecânicos 

automatizados. Carros e casas estão se transforman-

do em experiências tecnológicas, interligados com as 

pessoas pelos celulares e alimentados por dados dos 

hábitos e comportamentos de seus donos. A internet 

das coisas veio para �car.”

 Sincronicidade
“O conceito é ‘pessoas não são, pessoas estão’. 

O que altera o meu comportamento é o que estou 

vivendo naquele momento. Então, banco de dados 

é registro do passado. E�ciência da comunicação 

é transformar banco de dados em banco de fatos, 

acompanhando como a pessoa se move na vida real 

em um determinado momento. Precisamos entender 

que cada consumidor está numa fase diferente de 

relacionamento com determinada marca ou produto, 

e isso exige uma abordagem diferente, e não uma 

atitude padrão.”

 Tensionalidade
“É a gestão de branding. Mas hoje o risco é as 

marcas passarem despercebidas. O que antes era 

especial agora é trivial. Temos que gerar em nossas 

marcas uma dose de tensão para garantir atenção.  

A dissonância é importante nesse processo. Lady Di 

era realeza e mulher popular, Marilyn Monroe era sedu-

tora e inocente, e isso marcou as duas, a tensão entre 

as diferenças. Steve Jobs era tirano e carismático. 

Cristo é homem e Deus. Eles têm a dose de tensão 

necessária, por isso construíram suas marcas, uma 

esquizofrenia imagética. Harley-Davidson é autêntica, 

mas rebelde. Havaianas é estilosa, mas confortável. 

Tem que gerar uma tensão necessária. A marca que 

gera uma tensão ganha valor.” 

Walter encerrou a palestra sugerindo um exem-

plo de inspiração para quem quer viver plenamente 

a nova era digital: o circo. “Ele nasceu para o mundo 

pós-digital. Nenhuma empresa se adapta ao mercado 

como o circo. O mercado diminuiu, ele recolhe tudo e 

vai embora, parte para outra, se move rápido: eu estou 

lá e não sou de lá”, comparou. E seguiu apresentando 

outras características do novo negócio: o circo tem 

uma alma interativa, fala com a plateia (o seu mercado), 

assume riscos (o domador enfrenta leões e os motoci-

clistas o globo da morte) e tem funcionários ecléticos (o 

palhaço também atua como bilheteiro, a bailarina como 

vendedora de pipoca). “Como espetáculo, o circo virou 

anacrônico, mas seus conceitos seguem muito atuais. 

A decisão a tomar é se a sua empresa será o Circo 

Garcia ou Cirque du Soleil. O segundo nunca volta à 

mesma cidade com o mesmo espetáculo, se reiventa 

constantemente”, lembrou.

Por �m, deixou um recado: “A revolução não é 

tecnológica, é humana. Ela é uma revolução no nos-

so cérebro. Para entrar nessa nova era, o pós-digital, 

não precisamos aprender nada, mas esquecer tudo, 

recomeçar do zero”.

P A L E S T R A

“GESTÃO É DIVIDIR 

O TEMPO COM SABEDORIA 

ENTRE PENDÊNCIA 

E TENDÊNCIA”
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ados na internet são como petróleo: 

muito valiosos, mas não adianta en-

contrar em estado bruto. Precisam ser 

re�nados.” A de�nição da cientista de 

dados Dierê Fernandez, formada em Estatística pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

e em Psicologia do Consumidor pela Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM), abriu o encontro 

destinado a mostrar como analisar e estruturar dados 

do mundo digital. “Só assim eles serão relevantes para 

quem vai tomar decisão”, disse Dierê.

Um estudo da Singularity University, que está 

instalada na Califórnia (EUA), prevê que hoje são  

3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Em 2025, 

a previsão é de que toda a população mundial esteja 

conectada. Assim, disse a cientista de dados, cada 

busca no Google é uma pista de algo que alguém 

procura ou quer saber. São 3,5 bilhões de consultas 

por dia. “Parte dessa informação, depois de coletada 

e analisada, pode mostrar para os clientes o que o 

mercado está procurando sobre seu negócio. Posta-

gens no Face, Instagram e outras redes sociais geram 

o mesmo efeito, deixando informações por todos os 

lados”, a�rmou Dierê, lembrando que a soma de todas 

essas informações forma o “Big Data”: dados gerados 

em alta velocidade com volume e variedades. “Não 

apenas números, mas textos, vídeos e sentimentos 

por meio do reconhecimento facial, é um espectro 

muito amplo”, lembrou.

W O R K S H O P

A palestrante mostrou na prática como a coleta e 

a análise de dados funcionam. Antes do início da ses-

são, os participantes preencheram um Data Wall (um 

quadro �xado na parede, com informações sobre sexo, 

local e área de trabalho, quanto tempo de atividade, 

que áreas querem se quali�car e a relação que tem 

com os dados). A palestrante analisou as informações 

deixadas pelos participantes, mostrando que é possível 

dividir o grupo em diferentes subgrupos, de acordo 

com as respostas.

Em outra atividade, dividiu a plateia em duplas. 

Na conversa, cada pessoa devia relatar seus “su-

perpoderes reais” para o parceiro. Em seguida, Dierê 

pediu que todos enviassem via telefone para um site 

os três superpoderes relatados pelo companheiro de 

conversa. As respostas foram geradas online na tela 

colocada no palco. Versatilidade, polivalência e empatia 

apareceram com destaque na “nuvem de palavras” 

projetada, em meio a dezenas de outros superpoderes 

com menor destaque.

“Ao olhar para dados, estamos decodi�cando o 

comportamento humano, ainda mais quando vêm da 

internet, que são gerados de forma espontânea. São 

comportamentos naturais mapeados por dados trans-

parentes”, explicou a cientista, e fez um alerta: “A gente 

vive em bolhas de informações, conectados com pes-

soas parecidas com a gente, com per�l semelhante. 

Isso é um risco, pois temos a tendência de analisar os 

dados considerando apenas nossa bolha”. E fez uma 

para gerar ideias
BOOST: Big Data
Dierê Fernandez, cientista de dados, mostrou à plateia como coletar e analisar informações do universo 

digital para que façam sentido e possam responder às perguntas de cada empresa ou produto

nova comparação: Big Data é como um buffet livre, 

com carnes, pratos quentes, saladas e sobremesas. 

“A gente não come tudo, vai lá e serve apenas um 

prato. O mesmo no universo das informações: temos 

que procurar os dados que fazem sentido para a gente, 

que respondam às nossas perguntas”, destacou. 

Para exempli�car o uso correto de dados coleta-

dos e analisados, Dierê apresentou a história da empre-

sa de roupa Lesara, da Alemanha. A Lesara busca na 

internet informações em tempo real para saber o que 

as mulheres querem vestir. Assim, reduziu o ciclo da 

moda, que normalmente é de dois anos de identi�ca-

ção de tendência, coleta de informações e produção, 

para apenas dez dias, usando uma rede de pequenos 

costureiros para a produção e vendendo na loja digital. 

“Ela oferece o que as pessoas estão querendo naquele 

momento. Agora, a gente cria produtos para desejos 

existentes, e não o contrário, como era antes, quando 

se criavam os produtos e depois se saía a vender”, 

analisou a cientista.

A PALESTRANTE DIERÊ 

FERNANDEZ EXERCITOU COM 

A PLATEIA A CAPTAÇÃO E A 

ANÁLISE DE DADOS OBTIDOS
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JCDecaux, uma das patrocinadoras do ARP 

Meeting, aproveitou o encontro para apresen-

tar o resultado de um estudo realizado nas 

nove principais Regiões Metropolitanas do 

Brasil (uma delas é Porto Alegre). O resultado da análise 

é uma cartogra�a das gerações. As conclusões foram 

apresentadas por Douglas Tsukimoto.

A principal delas é o que foi chamado de “a emer-

gência do nômade urbano”. Ele é móvel, �ca menos 

tempo em casa e quer resolver tudo perto, da casa ou 

do trabalho. Prefere morar em um apartamento menor, 

mas perto do trabalho para não enfrentar o trânsito, 

a grande barreira que aparece em todas as cidades. 

Outra conclusão foram os atributos comuns nas nove 

cidades de integrantes de três gerações:

 BABY BOOMERS (NASCIDOS DEPOIS DA 
SEGUNDA GUERRA E HOJE NA FAIXA DOS 60 ANOS)
Ainda estão produzindo, têm grande poder de com-

pra, mas prefere o pouco e bom, investindo na qualidade. 

Estão conectados nas redes sociais, às vezes afugentan-

do os jovens com comentários inapropriados. É uma gera-

ção com preocupação em fazer as coisas certas e tomar 

atitudes corretas, respeitosa da lei. Cuidam das �nanças, 

evitam compra a crédito e a religião é pouco importante 

na vida. Estão satisfeitos com a qualidade de vida. Em 

Porto Alegre está o segundo maior percentual do Brasil 

em relação à população total, perdendo apenas para o Rio 

P A L E S T R A

de Janeiro (que tradicionalmente acolhe os aposentados).  

A capital gaúcha também tem o maior número de viúvas 

e aposentados em relação a outras cidades. A formação 

educacional e a renda estão acima da média nacional.

 

 GERAÇÃO X (NASCIDOS NO INÍCIO DOS ANOS 
70 E HOJE NA FAIXA DOS 50 ANOS)
É formada por gente que trabalha muito, quer ter, 

possuir e assegurar garantias. Está sempre conquis-

tando, mas está se estressando por conta desse ritmo. 

Assim, “se presenteia” frequentemente, como forma 

de compensar o esforço do dia a dia. É formada por 

gente que nasceu analógica, mas está muito integrada 

ao digital. Em Porto Alegre, as famílias dessa geração 

estão diminuindo, e a renda é acima da média nacional. 

Também são mais conservadores e politizados, com 

opiniões fortes, em relação aos demais brasileiros.

 GERAÇÃO Y (CHAMADOS DE MILLENNIAIS, NASCIDOS 
A PARTIR DA DÉCADA DE 80 E HOJE NA FAIXA DOS 30 ANOS)

São os “mimados”, querem tudo na hora, tudo tem 

que ser mais rápido. Precisam compartilhar para viver a 

emoção de estar em um lugar. Querem unir o útil ao agra-

dável: querem trabalhar, mas querem fazer a diferença no 

mundo. Se não conseguem, se frustram. Em Porto Alegre, 

estão casando menos, sem muito �lho (em relação às 

outras cidades). São os mais empregados do Brasil e os 

menos conservadores.

cartogra�a das gerações
Geobehaviour:
Douglas Tsukimoto, diretor de Marketing da JCDecaux, falou sobre a “Cartografia das 

Gerações - Estudo Pioneiro Sobre o Comportamento das Gerações Sob Uma Ótica Geográfica”

TSUKIMOTO ANALISOU 

AS TRÊS PRINCIPAIS 

GERAÇÕES QUE 

CONVIVEM HOJE 

NO MERCADO 
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onaldo Aloise Jr., fundador da WayToGrow, 

uma empresa com foco em design de 

negócios, abriu sua apresentação com um 

recado direto à plateia: a tecnologia produz 

rupturas e está obrigando as empresas a redesenha-

rem seus negócios. “Fazer coisas novas que criem 

valor é inovar, mas fazer coisas novas que tornem o 

antigo obsoleto é fazer disruptura”, disse, salientando 

que o segundo processo (a disrupção) é mais impor-

tante hoje do que o primeiro.

Ronaldo apresentou uma linha do tempo para 

ilustrar que fatos como a invenção da vela triangular 

(que permitiu uma melhor navegação), a impressão 

em offset e a máquina a favor na revolução industrial 

também causaram disrupturas em seus modelos de 

negócio. Então, o fenômeno da quebra de um sistema 

antigo para dar início a um novo não é exclusividade 

dos anos 2000. 

A proposta da economia atual é aproveitar negó-

cios em cima de ativos que já existem, como aparta-

mentos já construídos (alugados pela Airbnb) e carros 

que já circulam (alugados por aplicativos como o Uber). 

“A internet tornou desnecessário o intermediário, que 

consome o valor produzido por alguém no momento de 

fechar negócio”, disse o palestrante, listando algumas 

características da economia atual: 

 Ciclos curtos e que geram valor dentro deles

 Hierarquia colaborativa

 Design adaptativo

 Poder móvel

 Abundância

 Empresas aprendendo executando.

“A ideia é ser um ninja e estar preparado para tudo. 

Essa revolução desa�a as empresas a redesenhar seus 

formatos de negócio para que continuem gerando 

valor”, a�rmou Ronaldo, lembrando que as mudanças 

no modelo de negócios também impactaram a indús-

tria da comunicação. “Da propaganda dos anos 40, 

passando pela publicidade dos anos 90 e o marketing 

direto dos anos 2000, agora é preciso pensar no 

mobile, na pessoa e no marketing de comportamento 

para atrair e criar vínculo”, a�rmou. “Hoje as empresas 

precisam saber com que comunidade falar e onde 

essas comunidades estão.”

W O R K S H O P

O planeta em ponto de inflexão

Ronaldo Aloise Jr., fundador 

da WayToGrow, explicou como 

as tecnologias digitais estão 

quebrando paradigmas históricos 

e revolucionando modelos de 

negócios e relacionamentos



Review • ARP   5150   Review • ARP

oberto Schmidt abriu sua palestra no ARP 

Meeting alertando que falaria sobre uma 

“sopa de letrinhas” e fez uma brincadeira, ao 

estilo do programa Globo Repórter, da Rede 

Globo, para apresentar a primeira das três letras, o “M” 

de marca. “Marcas: onde vivem? Do que se alimen-

tam? Como se reproduzem? Antes dessas questões, 

temos que pensar o que é uma marca”, avisou.

O palestrante de�niu marca como um conjunto 

de características simbolizadas por sinais e outros 

elementos e que a diferencia de outros concorrentes. 

Também lembrou outra de�nição: é aquilo que está 

representado na mente do consumidor. E disse que 

todos os especialistas que de�nem marca falam de 

aspectos simbólicos e aspirações coletivas. “As mar-

cas ajudam a gente a tomar decisões mais simples, 

pois restringimos nossas decisões às marcas que a 

gente conhece. Por isso é importante fazer com que 

as pessoas pensem mais sobre nossas marcas, para 

que levem em consideração em seu processo de 

escolha”, disse Roberto.

A preocupação das marcas em serem vistas 

em diferentes meios (como pontos de venda, seja 

digital, seja físico) e garantir presença na mente dos 

consumidores leva ao segundo “M”, de memória.  

“É o que a gente absorve de uma série de experiên-

cias. É absolutamente importante para a construção 

de marcas. Nossas decisões deveriam ser apenas 

racionais, pois partem da lógica entre causa e efeito”, 

disse o palestrante, mas fez um alerta: o mundo é tão 

complexo que o consumidor não consegue seguir só 

caminhos racionais. “São muitos objetivos e valores 

que se chocam entre si e competem para in�uenciar as 

decisões �nais. Nossas emoções in�uenciam nossas 

escolhas, que deveriam ser apenas racionais”, a�rmou.

Quando há o con�ito entre racionalidade x emo-

ção, as emoções vencem por conta de processos 

heurísticos (decisões tomadas a partir de estratégias 

que ignoram parte da informação para tornar a esco-

lha mais rápida e fácil). “As marcas são repletas de 

signi�cados emocionais. Então, a memória operante 

é o lugar onde a memória de longo prazo e os estí-

mulos do mundo exterior se encontram. Por isso a 

memória precisa ser abastecida constantemente para 

manter a conexão com a marca”, explicou Roberto, 

acrescentando que as marcas existem apenas na 

mente das pessoas para fazer essas associações. 

Por conta da necessidade dessa constante conexão 

“consumidor x marca”, Roberto apresentou o terceiro “M”, 

de mídia. “O papel da mídia é estar permanentemente 

reformatando tudo o que usamos de padrão. A mídia, em 

qualquer tecnologia, terá papel fundamental na conexão 

das pessoas com as marcas”, a�rmou. 

Roberto lembrou que a disposição de negócio 

de um consumidor segue um único caminho: há 

um problema a ser resolvido, que leva à busca de 

informações sobre as melhores alternativas para 
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resolvê-lo, o que aciona a memória e remete a muitas 

marcas envolvidas na solução do problema, o que 

leva a uma capacidade de selecionar algumas dessas 

marcas e, por �m, à decisão de eleger uma marca 

como solução para resolver o problema inicial. “Os 

primeiros quatro passos dessa jornada do consumidor 

podem ser fortemente impactados pela mídia. Com 

o tempo, cada vez que se realiza esse processo se 

selecionam menos as marcas, as opções são sempre 

as mesmas. Mas não podemos abandonar o jogo 

achando que já conquistamos em de�nitivo o cliente, 

pois o concorrente da marca também busca espaço 

na mente do nosso cliente”, disse o palestrante, dei-

xando um recado �nal: “A marca só existe quando ela 

está presente na memória do consumidor”.

Marca, mídia e memória:
Os Ms que importam para o C (o Consumidor)
Roberto Schmidt, diretor de Planejamento de Marketing da Rede Globo,  discorreu sobre 

os significados emocionais das marcas e as conexões entre as marcas e os consumidores

“A MEMÓRIA PRECISA SER ABASTECIDA PARA MANTER A CONEXÃO COM A MARCA”
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arco Bezerra começou sua fala no ARP 

Meeting dando uma importante dica para 

o público jovem da plateia, que se vê 

diante do desa�o de iniciar uma carreira 

e esbarra em duas questões: como começo? E por 

onde eu começo?

“A qualidade do teu trabalho e a qualidade do teu 

network são fundamentais e devem ser acionadas na 

procura das oportunidades”, a�rmou o publicitário. Para 

contar um pouco de sua carreira, apresentou diversos 

�lmes do seu portfólio, com trabalhos que considerou 

“legais e de qualidade” e com relevância cultural. Marco 

apresentou peças publicitárias produzidas no Chile, 

na Inglaterra, na Espanha e no Egito, cada uma com 

características culturais típicas de cada mercado, e 

destacou a importância da sintonia entre a equipe de 

produção, mesmo quando de origens culturais são 

bem diferentes. 

Quando abordou a questão das transformações 

que o mundo da publicidade vive, impactando no tra-

balho e na carreira dos pro�ssionais, Marco lembrou a 

história de Hiroo Onoda. Soldado do exército japonês, 

Hiroo foi enviado para uma missão em 1944 na Ilha 

Lubang (nas Filipinas). 

No ano seguinte, as forças aliadas tomaram a 

ilha, matando ou prendendo os combatentes japone-

ses. Hiroo conseguiu escapar e se escondeu na mata. 

Ali permaneceu durante 29 anos, se recusando a se 

entregar, alegando que a guerra não havia acabado. 

Só foi convencido do contrário quando recebeu do 

seu antigo o�cial superior uma ordem para baixar as 

armas.

“Não podemos mais ser Hiroo Onoda. Não é pos-

sível ser intolerante às coisas novas. O que estamos 

falando é sobre um processo de amadurecimento 

pro�ssional que essas experiências (o trabalho em 

diferentes mercados) te propiciam e por isso devem 

ser vividas”, concluiu o palestrante.

P A L E S T R A

Propaganda é
meu passaporte
Na palestra “Conhecendo o mundo fazendo o que gosta”, Marco Bezerra, diretor de 

Criação da Africa, relatou experiências profissionais no exterior e falou 

do amadurecimento proporcionado pelas vivências em diferentes mercados

“A QUALIDADE DO TEU TRABALHO E A QUALIDADE DO TEU NETWORK SÃO 

FUNDAMENTAIS E DEVEM SER ACIONADAS NA PROCURA DE OPORTUNIDADES”
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oube ao futurista Tiago Mattos encerrar ARP 

o Meeting com a missão de tentar apresentar 

à plateia uma visão do futuro e antecipar para 

que lado os negócios vão evoluir. Ao assumir 

o microfone, deixou claro qual seria seu papel ali no palco: 

o de provocador. “Mas um provocador otimista!”, brincou.

Para mostrar a transição que o mundo dos 

negócios vive, Tiago apresentou uma lista com dez 

empresas que se estabeleceram na economia clássi-

ca. Todas eram conhecidas pela plateia. Em seguida, 

uma nova lista, com dez empresas que nasceram e 

estão crescendo na nova economia, a economia di-

gital. Nenhum dos presentes conhecia alguma delas. 

“Nossa di�culdade é que estamos buscando referên-

cias e cases só na economia clássica, então vamos 

�car reproduzindo esse modelo para sempre, nunca 

entrando na economia digital”, alertou.

O lado otimista da provocação de Tiago disse 

considerar que fazer a transição do mundo de negócios 

analógico para o digital é possível sim, mas não basta só 

copiar modelos já existentes. “Copiar uma receita e pre-

parar um prato não faz da pessoa um chef”, comparou. 

Para a transição, sugeriu considerar quatro situações:

1) UM MODELO DIGITAL SÓ 
FUNCIONA COM MINDSET DIGITAL 

“Não adianta tu aprender tudo de russo e ir morar 

na Itália”, brincou. A escola de hoje só reproduz o antigo 

modelo de fábricas: tem apito pra começar a atividade, 

uniforme para os alunos que �cam em linhas para entrar 

na sala, as áreas são desconectadas e alguém manda 

solitariamente (o professor). Isso cria um modelo de 

pensar linear, segmentado, unidimensional e previsível. 

O modelo digital é totalmente contrário. Quem quer 

cozinhar, lê as receitas, compra os ingredientes e faz 

o prato. Mas hoje o mundo pede que a pessoa abra a 

geladeira e pense: o que eu vou cozinhar com o que 

tenho aqui? Inteligência é saber o que fazer quando 

não se sabe o que fazer, quando não se tem receita 

para seguir. Para haver inovação é preciso multidis-

ciplinaridade. Não adianta criar uma área e colocar 

um monte de gente parecida nela e pedir que sejam 

inovadores. É preciso juntar nessa mesma área gente 

diferente, com conhecimentos diferentes, daí vai surgir 

uma troca de experiência e levar à inovação.

2) O VALOR DO MODELO DIGITAL 
MUDA A TODO O MOMENTO 
Então, a antiga ideia de um segredo industrial só 

funciona para a economia industrial. Como proteger a 

propriedade industrial no mundo digital? Existem pro-

gramas que, a partir da foto de um prato preparado por 

um chef, analisam e revelam os ingredientes usados.  

A partir da análise de moléculas é possível recriar vinhos 

P A L E S T R A

O Futuro do trabalho
Tiago Mattos, futurista, faculty na Singularity 

University e fundador da Aerolito e Perestroika,  

falou sobre “O Futuro do Trabalho e Como 

Ele impacta na Indústria da Publicidade”

famosos. Então, não existem mais segredos. “Colocar 

a ideia em prática o mais rápido possível é a garantia 

da propriedade da ideia”, disse Tiago.

3) A TRANSFORMAÇÃO SÓ 
ACONTECE PELAS PESSOAS 

No livro Tribal Leadership, o autor David Logan 

identi�cou cinco tribos que coexistem nas empresas: 

membro desgarrado (o solitário), vítima apática (quem 

sempre se queixa de tudo e no futuro vai virar o buro-

crata que empaca tudo), guerreiros solitários (faz o que 

tiver que fazer para crescer), orgulho tribal (“a gente é do 

caralho! O resto tudo é ruim”) e o inocente maravilhado 

(tem o espírito do verdadeiro colaborativo). “Ninguém 

precisa perder para todo mundo ganhar. Ganhar com o 

outro é a nova economia. Tem que apostar na tribo mais 

abundante, o inocente maravilhado”, aconselhou Tiago.

4) É PRECISO CORAGEM
Tudo é excitante e também assustador. Por isso 

é preciso aprender a aprender, para ter condições de 

resolver os problemas do futuro. Quem não aprende 

�cará mal quando o que souber fazer deixar de ser 

relevante. E coragem não é a ausência do medo. Não 

ter medo é não ter noção. Coragem é admitir que tem 

medo, mas enfrentar o desa�o. “Entender o futuro 

dá medo, mas é preciso enfrentá-lo com disposição 

para aprender. É preciso aprender a aprender. Cada 

um do seu jeito. Depois, aprender a desaprender. E 

reaprender”, disse o palestrante.

PARA A TRANSIÇÃO DO MUNDO DE NEGÓCIOS ANALÓGICO PARA O DIGITAL                              O PALESTRANTE TIAGO MATTOS SUGERIU CONSIDERAR QUATRO SITUAÇÕES-CHAVE
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Jantar da
Propaganda
Noite dos destaques, das homenagens e da posse da nova diretoria da ARP

J a n t a r
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erca de 620 publicitários e pro�s-

sionais da comunicação partici-

param do Jantar da Propaganda, 

que tradicionalmente encerra a 

Semana ARP de Comunicação. 

A festa ocorreu no Centro de Eventos do 

BarraShoppingSul. Foi uma noite de celebra-

ções e homenagens. Entre os vencedores 

das 15 categorias que são destacadas pela 

Associação Riograndense de Imprensa, os 

principais prêmios �caram com a Moove, 

a Agência do Ano, e com Fábio Bernar-

di, da Morya, eleito Empresário do Ano.  

O publicitário Telmo Ramos recebeu o Prêmio 

Lairson Kunzler, que a cada ano homenageia 

o trabalho de um pro�ssional do mercado.  

O prêmio leva o nome do ex-diretor da Paim, 

falecido em 2014 vítima de um assalto. No 

palco, Telmo agradeceu a lembrança do 

mercado em dedicar a ele uma estrela com 

o nome do colega. Disse estar honrado, 

porque o reconhecimento dos clientes já é 

importante, “mas contribuir para nossa classe 

é ainda maior”.

O Jantar da Propaganda também ser-

viu para dar posse à nova diretoria da ARP 

para o biênio 2018-19, liderada por Liana 

Bazanela. Durante seu discurso, Liana pediu 

que todas as mulheres presentes ao jantar 

se levantassem em suas mesas: foi uma 

maneira de marcar a forte presença feminina 

na noite de festa.

J A N T A R

O JANTAR DA PROPAGANDA É O MOMENTO EM QUE OS PROFISSIONAIS 

CONFRATERNIZAM, RELAXAM E CELEBRAM OS DESTAQUES DO ANO
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aGENDE sEu EvENto: (51) 3072.9631 / (51) 3257.9657  |  centrodeeventos@barrashoppingsul.com.br 
ENDErEço: Av. Diário de Notícias, 300

2.200m2 de área livre

Acesso exclusivo
e independente do shopping

Ambientes moduláveis
para receber qualquer evento

Divisórias de 100 a 1.000m2

Iluminação e climatização com controles setorizados

Estrutura para dar suporte ao seu evento:
cozinha equipada, camarins e materiais cênicos

E todas as vantagens do BarraShoppingSul:
estacionamento, restaurantes, lojas e muito mais

Conheça os prinCipais diferenCiais do
Centro de eventos do Barrashoppingsul.ter um amBiente

versátil é entender
que Cada evento
precisa ser único.

Com paredes móveis que possuem

sistema acústico avançado, seu ambiente 

pode ser personalizado para atender

a diferentes necessidades. Realize aqui

workshops, palestras, conferências,

exposições, coquetéis e festas.



2017
Premiados

Conheça a seguir as grandes estrelas da Semana ARP da 

Comunicação 2017, premiadas durante o Jantar da Propaganda
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P R E M I A D O S  2 0 1 7

EMPRESÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO ANO
Fábio Bernardi (Morya) 

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ANO  
Moove

ANUNCIANTE DO ANO  
Lebes

VEÍCULO DO ANO   
Gaúcha ZH 

DIRETOR DE CRIAÇÃO DO ANO
Marcelo Pires (Competence) 

PROFISSIONAL DE 
CRIAÇÃO DO ANO
Jacques Fernandes 
(Competence) 

PROFISSIONAL DE 
ATENDIMENTO DO ANO
Rosangela Lopes (Moove)

PROFISSIONAL DE 
MÍDIA DO ANO
Irenita Boff (Moove) 

PROFISSIONAL DE 
PLANEJAMENTO DO ANO 
Lara Piccoli (Morya) 

PROFISSIONAL DE PRODUÇÃO 
DE AGÊNCIA DO ANO
Melissa Bordin (Morya)

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO 
DE VEÍCULO DO ANO
Marisa Rodrigues (Grupo RBS) 

PROFISSIONAL DE MARKETING 
DE CLIENTE DO ANO
Ana Paula Ferrão (Pompéia) 

PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA ELETRÔNICA E DIGITAL
Mythago Produções 

PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA DE IMAGEM GRÁFICA
Studios Meca 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Capacità Eventos
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Nós queremos 
conhecer você, 
e não apenas 
estar ao seu lado.
No Brasil desde 1998, a JCDecaux conquistou 
a liderança no segmento out-of-home com muita 
dedicação, esforço e comprometimento . Mas isto não é 
o suficiente. É necessário assumir responsabilidades, 
indicar tendências, inovar, apresentar o futuro.
Este é nosso desafio. Mais que  números, é necessário 
conhecer nosso público.

experts urbanos

42x27_5_revista_review_final_v6.indd   1 01/02/2018   14:57
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grande legado
A certeza de um

Que avaliação é possível fazer da Semana ARP 2017? O 
que pode ser apontado como um destaque importante entre 
todos os assuntos discutidos?

Ficamos muito satisfeitos com a Semana ARP 

2017. Os motivos são vários, sobretudo pela adver-

sidade econômica e pelo momento de transição que 

o mercado publicitário atravessa. Tudo indicava que 

teríamos retração ou maiores di�culdades. Mas não 

foi o que aconteceu. Tivemos melhora de público em 

relação ao ano anterior e conseguimos equilibrar a 

entidade �nanceiramente. Entre os assuntos discuti-

dos, destaco a relação entre clientes e agências que 

E N T R E V I S T A

foi tema de um dos painéis. Devemos procurar novos 

formatos de atuação, sob pena de �carmos absoluta-

mente dispensáveis.

Assim como na Semana ARP do ano anterior, um dos 
painéis que teve a participação de vários sócios de agências 
discutiu o modelo de negócios do segmento. É possível afirmar 
que essa é a principal questão do mercado publicitário neste 
momento: a procura por um modelo mais rentável?

Não apenas mais rentável, mas sobretudo mais 

relevante. O modelo que ainda predomina é o dos anos 

1950. Acredito que o formato certo para o momento 

Zeca Honorato,  presidente da ARP no biênio 2016/2017, se despede da diretoria da entidade satisfeito com 

as conquistas alcançadas e com a retomada de projetos importantes, como o Clube de Criação. A demo-

cratização da Semana ARP, elevando a participação dos associados, é motivo de grande orgulho para Zeca.
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é mais �exível, com entregas maiores, participação 

de mais agentes no processo e um clima totalmente 

de co-working. Precisamos fazer juntos com outras 

empresas e pro�ssionais, sem mais a necessidade 

de posse sobre as contas. Mas ainda falta um longo 

caminho pela frente.

Uma das palestras foi sobre carreira, com um especialis-
ta no assunto (Rafael Souto, da Produtive). Foi uma mensagem 
para que os profissionais comecem a se conscientizar de que 
a crise atual no modelo de negócios das agências também 
vai impactar diretamente o emprego, obrigando cada um a 
construir seu futuro?

Com certeza. O importante é termos uma visão 

empreendedora, mesmo quando somos funcionários. 

A carreira é o nosso empreendimento. Pensando assim 

nos manteremos atualizados, espertos, preparados.

A gestão que está terminando criou muito espaço para 
a atuação dos grupos profissionais, não apenas na Semana 
ARP, mas durante diferentes eventos ao longo dos anos. Que 
avaliação é possível fazer desse trabalho?

Quando assumimos, �z duas promessas de cam-

panha, se é que dá para dizer isso. Uma delas era a 

recriação do Clube de Criação, o que conseguimos 

já nos primeiros meses de mandato. A segunda dizia 

respeito à participação dos grupos de mercado. Por 

isso, criamos um evento que espero tenha vida longa 

na agenda o�cial da ARP: o Encontro ARP de Grupos. 

Foram duas edições maravilhosas no Instituto Ling, 

com lotação esgotada. Lançamos um tema e cada 

grupo, sob o olhar de seu segmento, trazia a sua abor-

dagem. Outra conquista que obtivemos nesta gestão 

foi a democratização da Semana ARP. Os grupos de 

mercado ganharam um dia exclusivo para gerenciarem 

seus conteúdos por meio de workshops ao mercado 

durante o evento. E nesta última edição da Semana 

ARP, os grupos de mercado ainda escolheram o tema 

do evento. Mais participação que isso, sinceramente, 

desconheço. Levamos ao grau máximo a palavra 

democracia e o sentido de coleguismo durante os 

dois anos em que estivemos à frente da Associação 

Riograndense de Propaganda.

Que avaliação geral é possível fazer depois de dois anos 
no comando da principal entidade de propaganda do Rio 
Grande do Sul? Que avanços foram obtidos?

Participação do mercado na curadoria dos conte-

údos, fomento aos grupos de mercado, interiorização, 

homenagem aos 60 anos da entidade por meio do 

Prêmio Origens e criação de novos eventos. Este é o 

nosso legado.

Que desafios ficam para o grupo de profissionais que 
está assumindo a ARP?

Continuar relevante diante de um mercado cada 

vez menos afeito ao associativismo. Nós aumenta-

mos o número de sócios, aumentamos o número 

de patrocinadores da Semana, mas tudo com muita 

luta e lidando com valores �nanceiros cada vez mais 

apertados. Num mundo onde o Uber não é ligado 

a nenhum sindicato de transportes, o AirBnb não 

é ligado a nenhum sindicato de hospedagem, etc., 

como fazer para continuar tendo sócios? Este não 

é o desa�o da ARP, e sim o de toda a entidade que 

pretende seguir existindo.

E N T R E V I S T A

“O GRANDE DESAFIO DA ARP – E DE QUALQUER ENTIDADE – É CONTINUAR RELEVANTE 

DIANTE DE UMA MERCADO CADA VEZ MENOS AFEITO AO ASSOCIATIVISMO” 
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O que é possível esperar da nova gestão da ARP?  
Nós queremos aprender, desaprender e rea-

prender. E é importante começar identi�cando as ex-

pectativas das pessoas com relação à nossa gestão. 

Sabemos que a opção pelos nomes que hoje estão à 

frente da ARP tem um signi�cado. Ter como presidente 

uma mulher, com 35 anos, que dirige uma agência 

que não estava no ranking das tradicionais do mer-

cado local diz um pouco sobre os anseios da nossa 

indústria. Vivemos em um momento em que a única 

constante é a mudança. Tudo está sendo reinventado, 

rediscutido, reprogramado. Os negócios apresentam 

margens decrescentes e complexidades crescentes. 

O ambiente está cada vez mais competitivo, e as 

mudanças disruptivas. 

O mercado está cada vez mais �uido e imprevi-

sível. Convicções e certezas antigas não combinam 

com o novo. Precisamos limpar a mente de conceitos 

que fazem parte do passado, atrapalham o presente 

e comprometem o futuro. E nossa proposta é fazer 

isso de forma colaborativa. Vamos conectar pessoas e 

estimulá-las a criar novos valores, ideias e realizações 

de forma coletiva. Sabemos que não se constrói mui-

to em apenas dois anos e pensamos em um projeto 

maior, mais abrangente, que pense em curto e em 

longo prazo. Entendemos que é necessário dar mais 

atenção ao silêncio das tendências do que ao barulho 

das pendências. Estamos ligando os faróis em direção 

ao futuro. Como diria Larry Page, “quem não pensa 

daqui pra frente, não existe daqui pra frente”. 

E N T R E V I S T A

A nova presidente da ARP, Liana Bazanela, conta como será sua gestão à frente da entidade, 

diz como pretende ajudar as agências a definirem seus novos modelos de negócio e afirma que 

sua maior missão é engajar as pessoas, tornando a ARP mais representativa e mais forte

em direção ao futuro
Estamos ligando os faróis
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Você é a primeira mulher a assumir a entidade e desta-
cou esse fato durante o Jantar da Propaganda. Qual o signi-
ficado disso? Que impacto terá sobre a atuação da entidade?

Entendi que era necessário dar destaque ao fato 

de se ter uma mulher na presidência no dia da nossa 

posse não como uma bandeira do feminismo, mas 

sim como um marco de evolução necessário, uma 

quebra de paradigma. Que bom que a partir de agora 

não será mais necessário falar sobre isso. Superar-

mos essa questão. Imagino que esse fator não trará 

nenhum impacto direto na nossa atuação na diretoria. 

O que fará a diferença em nossa gestão é a sinergia 

que temos como grupo e nossa determinação de 

fazer acontecer.

Nas duas últimas edições do Salão ARP, um assunto se 
repetiu: a discussão sobre um novo modelo de negócios para 
as agências, que ainda não surgiu. Você entende que essa é 
a principal questão do momento para o mercado publicitário? 

Na verdade, surgiu. Ou melhor, surgiram vários. 

A questão é que não existe um padrão nem um 

único modelo de negócio. E isso gera uma grande 

ansiedade nas pessoas que buscam uma fórmula que 

traga garantias e certezas. Penso que, cada vez mais, 

vamos criar e administrar protótipos que precisam ser 

testados, ajustados e constantemente aprimorados. 

Não acredito que exista um formato perfeito. Em latim, 

feito por completo signi�ca per-feito, isto é: pronto, 

acabado. E entendo que o nosso modelo de negó-

cio estará em modo beta sempre. Precisamos ter 

poder de adaptação desenvolvido e instantâneo para 

acompanhar as efêmeras e constantes alterações de 

hábitos e comportamentos. A�nal, o que faz sentido 

hoje pode não fazer amanhã. 

 

Como a ARP pretende ajudar o mercado na construção 
do tão desejado novo modelo de negócio para as agências? 

Disponibilizando novos conhecimentos e opor-

tunizando troca entre as pessoas. São as pessoas 

que fazem a diferença em qualquer negócio. Nossa 

indústria foi construída e é reconhecida por grandes 

nomes que �zeram a nossa história. Acredito que 

pessoas são maiores que empresas  e relações são 

maiores que contratos. Para inovarmos, precisamos 

de pessoas que vão além do óbvio. E só vamos 

conseguir isso capacitando e conectando os nossos 

talentos.

 

A gestão anterior apostou muito na atuação dos grupos 
profissionais para promover discussões de interesse da 
categoria. Como você imagina que os publicitários e profis-
sionais de comunicação ligados à área vão participar dessa 
gestão da ARP? Que propostas serão feitas para motivá-los?

O nosso primeiro movimento foi criar um critério 

de escolha dos pro�ssionais que fazem parte do 

conselho da ARP, para que ele possa ser mais repre-

sentativo. De�nimos nomes importantes de diferentes 

frentes de atuação – clientes, dirigentes, pro�ssionais, 

inovação, serviços especiais e parceiros – para que 

essa diversidade de per�s possa trazer as percepções 

das pessoas e, também, nos ajude a disseminar as 

novas propostas no mercado. Também queremos ter 

uma atuação próxima aos grupos e demais entidades 

que compõem o nosso ecossistema criativo. Esta 

relação é muito importante e necessária para que 

todos possam trabalhar de forma integrada, mes-

mo que cada um esteja focado mais na sua área. 

Mas nosso objetivo maior é criar conexões diretas, 

por meio de encontros e eventos, para que todos 

se sintam convidados e estimulados a participar.  

E para isso estamos planejando um novo calendário 

de atividades, que será apresentado em breve.

 

Quando a sua gestão terminar, daqui a dois anos, que 
legado a diretoria que você comanda pretende deixar para 
a categoria?

Uma associação não existe sem associados. 

Nossa maior missão é engajar as pessoas para que 

elas acreditem e participem da ARP como sócias. E 

quanto maior for a nossa representatividade, maior 

será a nossa força e capacidade de construir juntos.

E N T R E V I S T A

“PRECISAMOS LIMPAR A MENTE DE CONCEITOS QUE FAZEM PARTE DO PASSADO,  ATRAPALHAM                  O PRESENTE E COMPROMETEM O FUTURO”
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