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A ARP tem história. Há mais de 60 anos, ela 
representa o mercado da propaganda no es-
tado. Como tudo muda o tempo todo, a ARP 
também queria mudanças. E está mudando.
Toda esta transformação começa com uma 
proposta que coloca as pessoas no centro de 
tudo. Foi assim que surgiram os pilares da ges-
tão 2018-2019: aproximação, colaboração, 
admiração e facilitação. Junto com a visão, o 
talento e o trabalho dos nossos parceiros, cria-
mos os quatro vetores de projetos: conexão, 
conteúdo, acesso e pluralidade.
No vetor pluralidade, trouxemos para a gestão 
novos representantes, novas visões, aumentan-
do o board da entidade, com um novo conse-
lho, com embaixadores dos nossos ideais e com 
novas diretorias. Fizemos um lifting da marca e 
tudo isso foi traduzido por uma campanha que 
trouxe os sócios como protagonistas.
No vetor acesso, reorganizamos as modalida-
des de associados. Estabelecemos novos crité-
rios de associação na pessoa jurídica, e criamos 
três categorias para pessoa física, aproximan-
do ainda mais a ARP dos clientes, professores 
e jovens com menos de 30 anos.
A antiga carteirinha de sócio deu lugar a uma 
credencial. Ela acompanha uma estratégia per-
manente de ativação, que estimula o engaja-
mento, o orgulho de pertencer e alavanca no-
vos associados. Esse badge é a porta de acesso 

ao novo Calendário de Eventos da 
ARP. Com foco em exclusividade e re-
levância, reorganizamos as atividades.
Com os vetores conexão e conteú-
do, repensamos os tradicionais Salão 
da Propaganda e a Semana da ARP. 
Agora, eles ocorrem em períodos di-
ferentes do ano, com novos forma-
tos. No segundo semestre, temos o 
Salão ARP, com novas categorias e 
uma nova experiência de evento. No 
primeiro semestre, aconteceu a Inno-
vation Week, criada com curadoria 
de quem têm referência nos maiores 
congressos e encontros de inovação e 
tecnologia do mundo.
Ainda no vetor conteúdo, lançamos 

as Missões ARP, proporcionando 
aos sócios descontos e sorteios para 
eventos da indústria criativa no Brasil 
e ao redor do mundo. Também res-
gatamos o Janela ARP, com debates 
de temas atuais relacionados ao nos-
so mercado. E é possível acompanhar 
tudo isso pelo ARP Play, uma platafor-
ma proprietária de conteúdo que faz 
um compilado de tudo que acontece, 
além das nossas redes sociais.
O resultado é um acréscimo de mais 
de 100% no número de associados 
da ARP em menos de um ano. Um 
dado que revela o começo desta his-
tória: com as pessoas no centro do 
processo, tudo é possível.
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Mais uma vez conquistamos o Salão da Propaganda. Um prêmio que 

é resultado da sua confiança no nosso trabalho e que nos incentiva 

a buscar sempre novas e melhores soluções para você, para a sua 

empresa e para os seus clientes. obrigado pelo voto e pela parceria. 

Impresul.

Vencedora do Salão da Propaganda 2018 na categoria 

Produção Publicitária de Imagem Gráfica.

um prêmio 
produzido 
por você.

impresul.com.br I (51) 3334.1010 I facebook.com/impresulgrafica
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Pilares de gestão

Projetos consolidados
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Ricardo Bottega
Primeiro 
Vice-presidente
Blend Comunicação

Renata Schenkel
Segunda 
Vice-presidente
Competence

“O CONTEÚDO foi um grande 
foco desta gestão, e responsável por 
voltar a despertar o interesse das pes-
soas em ser/manter-se sócias da ARP. 
Entendemos que conteúdo é valor 
para os profissionais da indústria cria-
tiva, e que a ARP por sua história e 
por seu papel no mercado tem toda 
a capacidade de puxar esta frente, 
trazer grandes nomes e provocar as 
melhores discussões. E foi isto que 
aconteceu. Fizemos muitos encontros 
baseados em conteúdo e que tiveram 
enorme adesão do mercado, dando a 
certeza de que estamos no caminho 
certo.”

“A atual gestão da ARP trouxe à tona pilares que, 
aparentemente, não poderiam coexistir em um mercado 
fortemente concorrencial como o da propaganda. Acontece 
que o jogo mudou, o comando virou, o poder mudou de mãos. 
O conteúdo não é mais exclusividade, é produzido por cada 
um e compartilhado à exaustão. O ACESSO, seja de 
conteúdo, seja às pessoas, está franqueado. E quanto mais for 
liberado, melhor para todos. A ARP insistiu na pluralidade e nas 
conexões. Por isso, além do P de Pluralidade, de Pessoas, de 
Participação, tem uma palavrinha que está bem na frente que 
diz ‘Associação’. Então, bem-vindo sócio.”

Renato Mesquita
Secretário-geral
Grupo RBS

“O grande êxito do primeiro ano da gestão 
está na capacidade que tivemos de repensar 
tudo e construir o que for necessário para 
inserir a entidade no contexto de vida 
das pessoas, dos profissionais, jovens ou 
maduros, considerando o ambiente atual e 
a perspectiva de ser relevante. Repensamos 
o Salão, buscamos a adesão dos novos 
profissionais, da academia e dos clientes, 
entendendo que são partes importantes 
da nossa indústria. Ampliamos nossa 
plataforma de geração de conteúdo e 
comunicação, e a partir dela repensamos 
o modelo de relação com a base de sócios. 
Enfim, sustentamos com ações claras e 
tangíveis a idéia de ser mais acessível, de ser 
um gerador de conteúdo mais constante, de 
ser plural (uma entidade de todos) e muito 
mais CONECTADA com o mundo atual.”

“Trabalhar a PLURALIDADE é um 
fator chave da nossa gestão. Sabemos que 
diversidade é um tema contemporâneo e 
global, que precisa ir além do discurso. Não 
estamos falando de gênero e cor, mas de 
cultura. A troca de experiências e os pontos 
de vistas plurais são fundamentais para 
a inovação. Antes de ser consumidores e 
usuários, as pessoas são pessoas. Este é um 
aprendizado fundamental para quem quer 
conversar e interagir com a sociedade hoje. Já 
está comprovado que diversidade não é mais 
um opção para as empresas, é determinante 
para qualquer negócio. É o acúmulo de 
histórias e experiências que tornam o 
ambiente rico, vivo e preparado para entender 
o agora. Esta é a missão da ARP.”

Liana Bazanela
Presidente
DB.co
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ACESSO

PLURALIDADE
O “P” da ARP foi ressignificado.

_CONCEITO LIGADO ÀS PESSOAS.

Em 2018, a ARP assumiu a missão 
de renovar, inovar e fazer acontecer. 
A transformação teve início quando 
o “P” da ARP foi ressignificado. A 
letra está mais ligada a pessoas, à 

pluralidade, ampliando o conceito de 
propaganda. Assim, esse se tornou o 
primeiro dos quatro eixos que nortea-

ram o trabalho desta gestão.

PÁGINA 13 A 23

Estimular a criatividade 
e a qualificação.

_ENGAJAR PARA FAZER 
A DIFERENÇA.

Em mais de 60 anos representando os 
talentos do mercado gaúcho, a ARP 

busca valorizar a atividade profissional 
publicitária através de cursos, debates, 

workshops, congressos, festivais e 
eventos que estimulam a criatividade 

e a qualificação. Por isso, um dos eixos 
que nortearam o trabalho da diretoria 

nesse último período foi o acesso.

PÁGINA 27 A 32

Promoção de conteúdos pela conexão 
entre profissionais.

_EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS.

Em seu momento de renovação, a ARP 
tem dentre seus objetivos, a missão de 
potencializar relacionamentos e novos 
conhecimentos entre seus associados.

PÁGINA 33 A 46

Pensar e debater sobre o mercado.
_ TROCAR IDEIAS E ENGAJAR.

Para se aproximar ainda mais dos 
associados e do mercado publicitário 

gaúcho, a ARP aprimorou e criou plata-
formas digitais. Além disso, atividades 
off-line foram pensadas no sentido de 
estimular as conexões entre associados 

e profissionais do mercado.

PÁGINA 47 A 81

ˆ *03
04

CONEXÃO

CONTEÚDO
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Nossa vida está ligada à vida de cada gaúcho. 

Uma relação histórica de proximidade e confiança 

que se reforça a cada gol narrado. Em cada fato 

que cobrimos e debatemos com coragem 

e energia. Em cada experiência única vivida

em um show. E até mesmo quando alguém

discorda da opinião de um dos nossos colunistas.

Evoluímos assim. Toda vez que fazemos

parte da vida de milhões de pessoas,

nos tornamos mais plurais e curiosos. 

E é essa conexão diária com quem vive

aqui que nos ajuda a crescer cada vez

mais fortes.  Lado a lado, o Grupo RBS

e os gaúchos, sempre juntos.

/GrupoRBS /Grupo_RBS /Grupo_RBS

Saiba mais sobre a campanha em:
agentevivejunto.com.br

#agentevivejunto 

DRB_0001_19F_Anuncio_Revista_410x270_Manifesto.pdf   1   5/30/19   7:02 PM
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Os quatro eixos que nortearam o trabalho desta 
gestão surgiram a partir de quatro pilares (veja ao 
lado). Baseada nisso, a atual diretoria foi apresenta-
da através da campanha Novas Caras, que chamava 
profissionais da área a se juntarem à entidade. O su-
cesso da ação foi coroado com uma marca atingida: 
o dobro de sócios em menos de um ano de gestão.
O grupo que está à frente da ARP assumiu a enti-
dade em 2018. Liana Bazanela se tornou a primeira 
mulher a presidir a associação em mais de 60 anos de 
história. Ela foi empossada no Jantar da Propaganda 
de 2017, e em seu discurso destacou a representati-
vidade feminina na indústria criativa. Na ocasião, Lia-
na pediu que todas as mulheres presentes se levan-
tassem. “Somos muitas. Sintam-se representadas, 
pois essa gestão é de todas e todos”, disse.
Junto à Liana, profissionais renomados do merca-
do aceitaram o desafio de fazer acontecer frente à 
entidade. Cado Bottega, da Blend Comunicação, e 
Renata Schenkel, do G5, assumiram a primeira e a 
segunda vice-presidência, respectivamente. Já Re-
nato Mesquita, do Grupo RBS, foi escolhido como 
secretário-geral.
De olho no futuro, a nova gestão pensou em reno-
var, sem esquecer o passado e todas as pessoas que 
se dedicaram para construir a entidade.

OS  
PILARES

ADMIRAÇÃO PELO 
MERCADO E SEUS 
PROFISSIONAIS:

O RS é um celeiro de grandes pro-
fissionais da indústria da comuni-
cação e nada melhor do que po-
der contar com essa massa crítica 
para realizar entregas relevantes.

1.

APROXIMAÇÃO COM AS 
ÁREAS DA INDÚSTRIA 
CRIATIVA:

Para buscar novos aprendiza-
dos e referências, a entidade visa 
ampliar o relacionamento com 
clientes, veículos, profissionais de 
marketing, comunicação, design, 
arquitetura, tecnologia e com to-
dos aqueles que compõem este 
ecossistema criativo.

2.

GESTÃO COLABORATIVA:

Juntos, é possível fazer mais. Por 
isso, o objetivo é estimular o sen-
timento de orgulho em pertencer 
desse mercado. Na ARP, todos 
opinam, questionam, projetam e 
executam ações em prol da cole-
tividade.

3.

FOCO EM ENTENDIMEN-
TO E FACILITAÇÃO:

O papel da ARP é ser o elo que 
aprende, entende e traduz as 
demandas do mercado, atuando 
como vetor de entregas práticas, 
construídas através do diálogo e 
da proximidade espontânea que 
se quer estabelecer com os profis-
sionais desse setor.

4.
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O novo modelo da Associação Riograndense de Pro-
paganda (ARP) foi permeado por muitas reflexões so-
bre a atuação da entidade, seu propósito e seu papel 
no presente e futuro. A atual gestão entendeu que 
era preciso acompanhar as transformações do mer-
cado, trazendo um novo significado para a entidade. 
E para representar esta fase nova foi feito um lifting 
na marca.
A ideia de fazer um redesing no logotipo surgiu em 
um briefing colaborativo mediado pela agência de 
comunicação da entidade com a Diretoria e o Con-
selho da mesma. A demanda inicial era criar uma 
campanha de reposicionamento da ARP. E o motivo? 
Convidar as pessoas do mercado a participarem de 
forma ativa deste novo momento, associando-se. 
Durante o processo criativo, o questionamento era 
sobre como representar essa renovação, na própria 
expressão gráfica da marca. Assim, o lifting veio 
como opção estética ao projeto, com o objetivo de 
fazer uma atualização do logotipo graficamente. 
Dessa forma, os tons da paleta de cores foram alte-
rados e a espessura da fonte utilizada foi mudada. 
Por fim, mas não menos importante, o “P” da sigla 
foi estilizado, dando o peso ao novo direcionamento 
da missão da ARP. Representar as pessoas que traba-
lham com comunicaçãoo e criatividade é o compro-
misso da entidade. 

P DE PROTAGONISTA

O lifting da marca da Associação Riograndense de Propa-
ganda (ARP) passou, primeiramente, pela ressignificação 
do “P”. Para além da Propaganda e da Publicidade, a enti-
dade busca representar pessoas, primando pela pluralida-
de. Assim, após diversos estudos onde o “P” se tornava o 
protagonista, chegou-se ao resultado final da marca que 
está hoje em vigência, mais moderna e alinhada com a 
missão da ARP.

*
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Uma das primeiras iniciativas da nova diretoria da Associa-
ção Riograndense de Propaganda (ARP) foi a reformulação 
do conselho da entidade. O objetivo era romper barreiras e 
agregar diferentes áreas do mercado. Por isso, profissionais 
de diversos segmentos foram chamados para representá-los. 
O grupo é composto por Analisa de Medeiros Brum, de Ser-
viços Especiais; Cesar Paz, de Inovação; Juan Boeira, de Clien-
tes; Lara Piccoli, de Dirigentes; Ricardo Silveira, de Parceiros; 
e Ricardo Soletti, de Profissionais.

Analisa de Medeiros Brum
Serviços Especiais

Juan Pablo Boeira
Clientes

Lara Piccoli
Dirigentes

Cesar Paz
Inovação

Ricardo Silveira
Parceiros

Ricardo Soletti
Profissionais

B A R
R E I R A S

ro m p e r_ 

“Assim como o mer-
cado, a ARP fez uma 
profunda reflexão sobre 
os novos tempos, os 
novos formatos e as 
necessidades que já 
não são as mesmas de 
cinco anos atrás. Hoje 
vejo uma ARP arejada.”

“Estamos vivendo um 
dos melhores momen-

tos da ARP. A amplia-
ção do leque de sócios 

tornou a entidade mais 
relevante e mais pró-

xima dos profissionais 
de comunicação do Rio 

Grande do Sul.”

“A ARP entendeu os 
novos modelos organi-
zacionais e o seu papel 

dentro do contexto da 
sociedade, que passa 

por se incluir em outros 
movimentos e participar 
das mudanças que vêm 

sendo propostas.”

“A ARP está de caras 
novas em todos os senti-
dos. Mais abrangente, 
relevante, atraente, 
participativa, acolhedo-
ra e inovadora. É mais 
mulher, mais jovem, 
mais moderna e mais 
promissora!”

“A inclusão de jovens, 
outros modelos de 
agência e profissionais 
de áreas que não faziam 
parte da ARP, mostrou 
que é possível termos 
uma entidade muito 
mais aberta, inovadora e 
abrangente.”

“Acredito muito nesse 
novo momento da ARP. 
Está sendo uma virada, 

tanto em propósito quan-
to em posicionamento. 

É um movimento-chave 
para pensarmos em 

diversidade e futuro.”

D
an

ie
l M

ar
tin

s 
Es

tú
di

o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Fe l i z  i de i a  nova  em 20 1 9

CLI
EN
TES_

mythagoproducoesmythago.producoesMythagoProducoes

+55 51 3377.1037
mocita@mythago.com.br atendimento@mythago.com.br
+55 51 99317.4353

MOCITA FAGUNDES GISELE YAROCHEWSKY

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_01_2019 copiar.pdf   1   15/01/19   17:03



20 21

N O 
  VA S

c a r a s
_ 

Profissionais de 
comunicação 
determinados a 
fazer acontecer. 
Com coragem para 
inovar e se adaptar. 
Que trabalham para 
construir grandes 
marcas e histórias 
memoráveis.

>

+
+

+
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Mostrar que o mercado é formado por gran-
des profissionais e apresentar a nova fase da 
Associação Riograndense de Propagada (ARP). 
Esse foi o objetivo da campanha Novas Caras, 
uma das primeiras ações da gestão 2018/2019 
da entidade.
Para convocar adesões e valorizar aqueles que 
já fazem parte da entidade, a campanha buscou 
traduzir o “mood” das pessoas. Os desdobra-
mentos partiram, inicialmente, de um lifting da 
marca da associação, além da renovação de iden-
tidade visual nas plataformas atuais da entidade. 
O protagonismo foi dos mais de 100 associa-
dos da ARP que participaram ativamente da 
produção da campanha.

–

–

–

+ DE 6,3

+ DE 13,5

+ DE

MIL VISUALIZAÇÕES

MIL

INTERAÇÕES

PESSOAS ENVOLVIDAS
NAS REDES SOCIAIS

30MIL

FICHA TÉCNICA
Agência: DB.co
Diretor de Criação: Andrey Tavares
Criação: Andrey Tavares e Francisco Spiandorello
Planejamento: Cristiano Fragoso
Produção: Liane Paulo Gomes e Alex Paz
Atendimento: Kim Pereira
Produtora: Mythago
Fotografia: Raul Krebs
Tratamento de Imagem: Meca/Impresul

AS
PORTAS

E
CABEÇAS

ESTÃO
ABERTAS.

arpnet.com.br/associe-se

Fernando Garbarski
Impresul

Carlos Totti
Band

Andrea Schüür 
Santa Casa

Juliano Hennemann
SPRA

ARP
ESTÁ

DE
CARAS
NOVAS.

arpnet.com.br/associe-se

Claudio Toigo Filho
Grupo RBS

Catia Bandeira
CDN Sul

Miguel De Luca
Escala

Mocita Fagundes
Mythago

AS
PORTAS

E
CABEÇAS

ESTÃO
ABERTAS.

arpnet.com.br/associe-se

Daniele Lazzarotto
Tricô

Cado Bottega
CDN Sul

Graciele Grando
Sindilojas - RS

Andrio Foppa
W3haus
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O badge substitui a antiga cartei-
rinha e é uma das marcas do pro-
cesso de mudanças que a ARP está 
passando. “Esta é uma entrega que 
representa a ampliação de escopo 
de atuação da ARP. Criamos novas 
categorias para contemplar diferen-
tes perfis, que são igualmente im-
portantes para o futuro do nosso 
mercado”, afirmou a presidente da 
entidade, Liana Bazanela.

O símbolo 
da mudança 

de uma 
instituição

@arpnews
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Ao se associar à Associação Riograndese de Propaganda 
(ARP), o profissional não se engaja somente à entidade, 
mas a uma causa: ele passa a fazer a diferença no movi-
mento que busca atualizar e qualificar cada vez mais as 
pessoas que fazem parte do ecossistema criativo.
Pensando nisso, foram criadas novas modalidades e cate-
gorias de associação. Agora, para pessoa física, são três 
opções: Platinum, Platinum Professor, Free Pass, e Young.
Já para pessoa jurídica são quatro modalidades: mantene-
dora, patrocinadora master, patrocinadora e apoiadora. 
Dentro desse grupo, as empresas poderão escolher a sua 
categoria de acordo com os benefícios que entenderem 
contemplar o seu negócio. Outra novidade é que todos 
os sócios do interior do Rio Grande do Sul passaram a ter 
20% de desconto em todas as modalidades.

Mais que uma entidade

O Furão da ARP chega para convidar os profissionais do 
mercado que ainda não são sócios, a participarem ativa-
mente desse novo momento da entidade. Ele faz parte da 
ação Blitz ARP, que acontece com o apoio do Grupo Imobi 
e que oferece uma “degustação” para quem ainda não é 
sócio através da credencial #TMJ. A iniciativa dá direito de 
participar de um dos eventos da ARP de maneira gratuita. 
A ação acontece em agências e faculdades de comuni-
cação, bem como nos eventos que a entidade promove.

>>
Opção para clientes que desejam 
fazer parte da base de sócios, no 
intuito de envolver o mercado 
como um todo na ARP.

Pessoa 
Jurídica

Categoria exclusiva com mensa-
lidade a um preço especial, na 
busca de aproximar a associação 
do ambiente acadêmico.

Professor

Além de todas as atividades regu-
lares da entidade, quem é sócio 
Free Pass tem acesso a eventos e 
conteúdos exclusivos. 

Free Pass

Para quem tem até 30 anos e está 
construindo o futuro do merca-
do, uma nova modalidade com 
valores especiais.

Young

“Nossa maior motivação para nos associarmos foi acreditar 
em um novo momento de mercado, com maior interativi-
dade, assim como acreditar em uma gestão aberta a no-
vas ideias e ávida por fazer acontecer. Acredito que a ARP 
tem um grande potencial, por ser formada por pessoas tão 
ecléticas e que buscam estar sempre antenadas. O mercado 
publicitário precisa interagir mais, aprender mais uns com os 
outros e não se enxergarem como concorrentes.”

“A entidade tem grande contribuição para o desenvolvi-
mento e evolução do Marketing, e promove um processo 
importante de engajamento. É uma oportunidade de troca 
de vivências. O movimento da comunicação está mudando, 
as relações estão mudando. Por isso, levar essa discussão de 
estratégia a uma instituição como a Unimed é muito impor-
tante, além das vantagens de relacionamentos, networking, 
conhecimento técnico, capacitação.”

Ana Luiza Ferrão Cardoso, 
Diretora Geral da Gang

Gerson Silva,
Executivo de Marketing da Unimed

“O Senac se associou à ARP pois percebemos um novo mo-
mento da instituição. São trocas de ideias e eventos que es-
tão alinhados com a nossa proposta e voltados ao mercado. 
Sucesso para a ARP!”

“Participar ativamente desta entidade é uma grande opor-
tunidade de aproximar ainda mais a área de Marketing da 
Lebes dos diversos players da comunicação gaúcha. A in-
teração entre associados e os diferentes profissionais do 
mercado da publicidade do Rio Grande do Sul fortalece as 
parcerias e possibilita a criação de movimentos inovadores. 
Afinal, nada melhor para a comunicação do que a troca de 
experiências e a união de cabeças pensantes e criativas.”

Otelmo Drebes Jr, 
Diretor de Vendas e Marketing da Lojas Lebes
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Cláudia Beretta, 
Gerente de Marketing do Senac

Blitz ARP
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No intuito de oferecer mais opções para associados dentro da enti-
dade, a ARP criou duas novas modalidades, a Free Pass e a Young. 
E para a função de porta vozes dessas novas formas de associação, 
embaixadoras foram escolhidas.
A primeira a ser apresentada ao mercado foi Greta Paz, da modali-
dade Young. Com auditório cheio de estudantes de comunicação, a 
ARP lançou a categoria em agosto, na ESPM-Sul. O formato é voltado 
para profissionais jovens e estudantes de até 30 anos.
Greta é fundadora da Eyxo e compartilhou com os alunos as suas 
experiências. “É a possibilidade de falar com o mercado, de fazê-lo 
nos escutar, pois estamos tendo o apoio de uma entidade que, com 
credibilidade, tem construído muito”, declarou a embaixadora.

Já em setembro, a ARP apresentou as embaixadoras da modalidade 
Free Pass em um evento realizado no Gaúcha Sports Bar. Daniele Laz-
zarotto e Ariane Roquete falaram sobre as expectativas com a missão 
de criar uma comunidade de novos líderes criativos no mercado da 
propaganda.
Para a embaixadora de conexões, Ariane, o diálogo aberto e perma-
nente é uma premissa da Free Pass, para que estas conversas não 
sejam apenas algo pontual.
Já Daniele, embaixadora de conteúdo, enfatiza que a evolução do 
mercado passa pela evolução dos líderes. “Nossa intenção aqui é for-
mar novos líderes. Para isso, é preciso pensar globalmente e ter um 
olhar cosmopolita”, disse.

// Daniele Lazzarotto, Liana Bazanela e Ariane Roquete no lançamento do Free Pass
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O primeiro evento da categoria Free Pass aconteceu em outu-
bro. No encontro, foi apresentada a pesquisa “Rethinking busi-
ness models as live statements”, sobre novos modelos de negó-
cios baseados na transparência e legitimidade. “É um conteúdo 
que nos inspira a buscar referências globais para alavancarmos 
nossa própria realidade”, avaliou a embaixadora da modalida-
de, Daniele Lazzarotto.

>

Para construir um diálogo coletivo e forte dos jovens com o 
mercado, a ARP promoveu o Manifesto Young. O texto foi cria-
do a partir de um bate-papo sobre a mensagem que os youngs 
desejam passar. “Muito se fala sobre os jovens, mas pouco se 
escuta. É muito legal possibilitar esta oportunidade a eles de 
falarem com o mercado de forma efetiva e transformarem a 
realidade”, afirma a embaixadora da modalidade, Greta Paz.

m a n i f e s t o

>

// Greta Paz no lançamento da modalidade Young
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS
espm.br

UM CURSO PARA CADA 
MOMENTO DA SUA CARREIRA:

Graduação
Pós-Graduação e MBA
Educação Continuada

ÁREAS DE ATUAÇÃO:

Administração, Design Visual e Moda, 
Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Relações Internacionais.

Ser o melhor
é ser ESPM
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Anuncio_Review_41x27_11jan19.pdf   1   1/11/19   5:41 PM
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Dentro do conceito de promoção de con-
teúdo, a Associação Riograndense de 
Propaganda (ARP) realizou vários eventos 
no ano, como o Janela ARP, que discute 
temas atuais da sociedade e do mercado.
A primeira edição com essa nova gestão 
aconteceu em abril de 2018. Foi uma dis-
cussão sobre o 32º South by Southwest 
(SXSW), evento de inovação que ocorre 
nos Estados Unidos.
Na ocasião, os conselheiros da ARP, Juan 
Pablo Boeira e Cesar Paz, que participa-
ram do SXSW, expuseram suas impres-
sões a respeito desse que é considerado 

o maior festival de tecnologia e inovação 
do mundo.
Boeira, mestre em Design e Inovação, 
destacou que a iniciativa foi pautada pelo 
mundo sem telas, computação quântica 
e a relação entre inteligência artificial e 
o limite da inteligência humana. Já Paz 
apresentou o conceito de internet das 
coisas, inteligência artificial, blockchain e 
extended reality, e quatro temas transver-
sais: humanism renaissance, omni design, 
hacking health e purpose first – aborda-
dos no SXSW.

p ro m o v e r

e  t ro c a r  i d e i a s
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apontam que 65% das mulheres não se 
sentem representadas na propaganda, e 
que o mercado apresenta uma participa-
ção feminina de menos de 20% na área 
de criação. Esta foi a primeira vez que a 
iniciativa foi levada para fora de São Paulo.
O projeto tem a meta de alcançar até 
2020, no segmento das agências, 50% 
de mulheres e 50% de homens em seus 
locais de trabalho. No que cabe aos clien-
tes, os mesmos têm a tarefa de investigar 
e exigir que as agências alcancem esse 
objetivo. Aos recrutadores compete a fun-
ção de ter o mesmo número de homens e 
mulheres nos processos seletivos. Já a im-
prensa especializada deve entrevistar pelo 
menos uma criativa por edição.

Seguindo com o projeto do Janela ARP, a 
diretoria 2018/2019 convidou as publici-
tárias paulistas e idealizadoras do projeto 
“More Grls”, Camila Moletta e Laura Flo-
rence, para conversar com os associados 
sobre atuação feminina na propaganda. 
O encontro ocorreu em maio de 2018, na 
Alright.
As publicitárias debateram com os asso-
ciados sobre como a falta de mulheres na 
criação das agências impacta o seu papel 
na sociedade e o que pode ser feito para 
mudar esse cenário. Criado em São Pau-
lo em 2018, o “More Grls” se apresenta 
como um mapa de talentos femininos nas 
áreas de publicidade, design e conteúdo. 
O projeto foi criado a partir de dados que 
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Seja + uma. Acesse www.moregrls.com.br>

3 MIL CRIATIVAS 
NO BRASIL E

Já são mais de  

segundo o maior mapa de talentos criativos femininos.

150 criativas no RS

22 AGÊNCIAS

50%
no Brasil já assumiram o compromisso de ter

de mulheres na 
criação até 2020.
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Ainda dentro do Janela ARP, foi realizado em agos-
to, no auditório da entidade, um debate aberto so-
bre as expectativas das pessoas e a visão do poder 
público acerca de como a comunicação pode ajudar 
Porto Alegre a crescer. Para isso, foi promovido um 
bate-papo entre o empreendedor Cesar Paz, um dos 
líderes do coletivo Porto Alegre Inquieta — movi-
mento orgânico que, de forma colaborativa, busca 
alavancar o ecossistema criativo da cidade —, e o 
secretário de Comunicação da Prefeitura de Porto 
Alegre, Orestes de Andrade Júnior. Eles falaram so-
bre as expressões da economia criativa na capital 
gaúcha e como projetos inovadores podem melho-
rar a vida dos porto-alegrenses.
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“ “

Cesar Paz

A economia 
criativa como 
aplicação social e 
com diversidade 
conecta pessoas.

“A economia criativa como aplicação social e com 
diversidade conecta pessoas”, destacou Paz, à épo-
ca. O empreendedor mostrou exemplos de como a 
inovação pode ser a chave para mudar a realidade 
dos lugares, como em Medellín, na Colômbia, que 
passou por um projeto coletivo, criativo e cultural de 
ocupar e revitalizar espaços. Com isso, a cidade dei-
xou de ser uma das mais violentas da América Latina 
e se tornou benchmark de inovação.
Já o secretário de Comunicação da Prefeitura de Por-
to Alegre, Orestes de Andrade Júnior, apresentou 
a situação da capital gaúcha, destacando a impor-
tância da mobilização da sociedade civil. Segundo o 
secretário, a cidade conta com dezenas de iniciativas 
que mostram que a sociedade pode ajudar e muito 
os cidadãos.

1.500
PESSOAS

EM 01

O POA INQUIETA
ANO

MAIS DE

CONECTOU
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Mantendo seu foco nas pessoas, a gestão 2018/2019 promoveu 
outra ação que deve ganhar continuidade: o Live ARP. O intuito é 
levar a associação para além da capital gaúcha, apoiando, promo-
vendo e participando de eventos no interior do estado. A ideia é 
estabelecer uma conexão mais direta com outras regiões.
A primeira atividade dentro do projeto aconteceu em agosto, em 
Santa Maria, quando a presidente Liana Bazanela participou do 
14º Fórum de Comunicação, na Universidade Franciscana (UFN). 
No evento, ela foi convidada a falar sobre o tema “A Era do Con-
vencimento”, abordando o tópico “A Comunicação e os Desafios 
do Futuro”.

R E L A C I O_
N A M E N T O S

OO000819-ANUNCIO-REVISTAPRESS-20_5X27.pdf   1   24/01/19   10:07

Live ARP
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Na mesma ocasião, a ARP também esteve presente no painel que 
discutiu a publicidade do futuro. No evento, foram debatidos te-
mas como o funcionamento das agências atualmente, e no que 
elas irão se transformar em um futuro próximo.
Por fim, a presidente ministrou a oficina “Agência dos Sonhos”, 
coordenada pela professora Angélica Moreira Pereira. Participa-
ram da programação do evento jornalistas, publicitários, profis-
sionais do Marketing, do Direito e da Administração. As fake 
news, o hiper-realismo digital, Google Ads, empreendedorismo 
e consumo 4.0 foram outros tópicos abordados.

Para potencializar relacionamentos e novos conheci-
mentos entre os associados, além das diversas ativi-

dades realizadas pela entidade durante o ano, a Associação 
Riograndense de Propaganda (ARP) idealizou o projeto Missão 
ARP. São viagens pelo Brasil e ao redor do mundo, onde os 
sócios poderão desfrutar do que há de mais inovador dentro 
do mercado da comunicação. Através de parceiras, a ARP pro-
move sorteios e oferece preços especiais para seus associados 
participarem desses momentos únicos, como o C2 Montréal, 
a Sillicon Valley Experience, o Cannes Lions, o The South by 
Southwest (SXSW) e o Web Summit Lisboa.
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Os primeiros dias de abril de 2019 vão ser lembrados 
como o pontapé inicial de um grande evento de inova-
ção. A Innovation Week aconteceu entre os dias 1º e 5, na 
ESPM-Sul, promovida pela Associação Riograndense de 
Propaganda (ARP), através de seu Grupo de Marketing. 
Durante cinco dias, 15 palestras e 25 workshops foram 
realizados, abordando assuntos de interesse de todo o 
ecossistema da comunicação.
A realização pode ser considerada como uma evolução da 
tradicional Semana da Propaganda, que acontecia todo 
ano, antecedendo o Jantar da Propaganda. O evento de 
conteúdo tornou-se mais amplo e independente – e pas-
sou a acontecer no primeiro semestre do ano. Para isso, 
cinco temas foram propostos: Marketing e Publicidade e 
Propaganda, Tecnologia, Estratégia, Negócios e Design.
“Foi uma semana intensa. Tivemos de líderes a estudan-

SAIBA MAIS EM
innovationweek.poa.br

Innovation Week reúne mais 
de 1,2 mil pessoas em sua 
primeira edição

tes presentes no nosso evento e isso nos deixou muito feli-
zes. Era uma das propostas: ampliar o público. As temáticas 
foram bem pulverizadas e a gente percebe o quanto foi rico 
para as pessoas de diferentes áreas”, declarou a presidente 
da ARP, Liana Bazanela. 
O presidente do Grupo de Marketing, Juan Pablo Boeira, 
destacou o formato do evento, focado em hackathons par-
ticipativos. “Isso fez com que a venda de ingressos tenha 
sido incrivelmente rápida, com inúmeras atividades sold out 
já no primeiro lote dos badges”, observou ele. “O festival 
teve como característica principal, inúmeras reflexões sobre 
pensamentos avançados para negócios a partir de inova-
ções em produto, serviço, processos e modelos de negó-
cio”, completou Boeira, lembrando ainda que a iniciativa 
teve cunho filantrópico e já iniciou 100% viabilizada finan-
ceiramente, reflexo do sucesso de público e crítica.
Mais de 1.200 pessoas passaram pela Innovation Week, 
durante seus cinco dias de construção de raciocínio inteli-
gente. O evento promete crescer ainda mais nos próximos 
anos e se tornar referência no calendário de festivais de 
inovação.
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FESTIVAL DE INOVAÇÃO ABORDOU 

CINCO TEMÁTICAS DIFERENTES, COM 

DEZENAS DE PALESTRAS E WORKSHOPS
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INNOVATION AWARD

Dentro da Innovation Week também aconteceu o Innovation 
Award, premiação que consagrou o projeto mais inovador do 
Rio Grande do Sul nesse ano. Foram 21 trabalhos inscritos e três 
finalistas. Após escolha dos jurados, foi conhecido o vencedor: 
James Tip. A empresa propõe reduzir os excessos de estoque, 
as rupturas e aumentar o faturamento dos clientes, usando de 
inteligência artificial para transformar o processo de compras. Os 
responsáveis pelo projeto ganharam dois MBAs de livre escolha 
na ESPM-Sul, duas viagens para o Web Summit, em Portugal, e 
participação direta na etapa de pré-aceleração e mentoria com a 
equipe de aceleração da Ventiur.
O presidente do Grupo de Marketing da ARP, Juan Pablo Boeira, 
afirma que o Innovation Award já se tornou um marco no campo 
da inovação. “Este tipo de iniciativa, tem como objetivo alavan-
car a inovação de forma organizada e estruturada no estado. 
Como ter ótimos produtos e serviços não é mais um diferencial, 
demos a oportunidade de empreendedores que fazem mais do 
que isso, serem reconhecidos e terem seus projetos de inovação 
em destaque no mercado, além de obterem aceleração no cres-
cimento dos seus negócios”, declarou ele.
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Escaneie o QR Code e confira 
o filme da Innovation Week:

*

–

–

–

–

97B
ATIVADOS

NEU_
RÔNIOS

40
& FACILITADORES

SPEAKERS

BRILHANTES
IDEIAS 

1579

1500
PARTICIPANTES

32K
APERTOS DE MÃO

>
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CONE_Day 01 | Marketing e Publicidade e Propaganda

Day 02 | Tecnologia

Day 04 | Negócios

Day 05 | Design

Day 03 | Estratégia

01 SORAIA SCHUTEL 
     Comportamento no mundo moderno

02 DADO SCHNEIDER 
     Palestra Muda e Ausente

03 MÁRCIO BORGES 
     Now, new, next: os desafios da comunicação

01 RICARDO CAPPRA 
     Impacto dos dados nos negócios

02 MATHEUS PORTELA SOUZA 
     A cultura de inovação no SAP Labs

03 MARCELO VIOLENTO 
     A nova era das inteligências... 
     Artificial, aumentada e cognitiva

01 RAFAEL BISSE 
     Customer Experience

02 MARCIA BUDKE 
     Mídia Programática - Transparência 
     e Brand Safety

03 ARTHUR SILVEIRA 
     Como construir uma empresa 
     do zero a 100 milhões

01 PRISCILA SCHAPKE 
     Skills do profissional do futuro

02 FABRICIO MAGAYEVSKI 
     Marketing e vendas em mercados competitivos

03 FERNANDO SANTINI 
     Promoção de vendas

01 ROBERTO COLNAGHI JR. 
     Alexa, please tell me a story

02 FLAVIO NERVA 
     Tecnologias para mudança de comportamento:  
     persuasiva x exploratória!?

03 CELMA PAESE 
     Economia criativa (cartografia da hospitalidade)
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ARP PLAY

INSTAGRAM

Instagram, Facebook e WhatsApp foram as 
ferramentas usadas pela Associação Riogran-
dense de Propaganda (ARP) para trocar ideias, 
conversar diretamente e tirar dúvidas com as 
pessoas que acompanham a entidade.

No ARP Play, por exemplo, estão disponíveis 
registros, em vídeo e fotos, das atividades da 
entidade durante o ano. São diversos eventos 
promovidos ou apoiados pela ARP, abordando 
os mais variados assuntos, tudo visando ex-
pandir os conhecimentos daqueles que acom-
panham a associação, estimulando o debate 
sobre novas tendências e uma reflexão sobre o 
mercado como um todo. O conteúdo pode ser 
acessado no canal ARP - Associação Riogran-
dense de Propaganda pelo YouTube e pelo 
Vimeo, e ainda pelo perfil oficial da entidade 
no Facebook.

O destaque das redes sociais fica para o 
Instagram, que ganhou cara nova, seguindo 
o conceito geral desse momento da entidade. 
O perfil oficial da associação na plataforma foi 
reformulado, assumindo uma identidade mais 
moderna e com layout estratégico para mostrar 
aos usuários quem é a ARP, quais são seus ob-
jetivos, o que guia o seu trabalho e o que já foi 
feito até então em matéria de inovação.

Para acessar esses conteúdos, 
é simples. Visite nossos canais:

instagram.com/arpnews
facebook.com/arpnews

vimeo.com/arplay
ARP - Associação Riograndense 
de Propaganda

_WHATSARP
Dentro dos esforços para conversar com 
aqueles interessados em fazer parte da ARP, 
e com aqueles que já caminham junto com a 
entidade, foi disponibilizado um número de 
telefone celular para que mensagens fossem 
enviadas e respondidas diretamente pelo con-
sagrado WhatsApp, nesse caso denominado 
WhatsARP, em um trocadilho bem-humorado 
com o nome da associação. A partir daí, todas 
as atividades da ARP foram também informa-
das via aplicativo, além de eventos com des-
contos, avisos aos associados, dúvidas respon-
didas e muito mais.
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partner for change.

dzestudio.com.br

SICREDI 
JUNTOS NA RÚSSIA

Com uma estratégia de 

hipersegmentação, criamos 600 peças 

e alcançamos 5 milhões de pessoas 

com mensagens personalizadas 

durante a Copa do Mundo. 

PICCADILLY
FACEBOOK MEDIA LAB

Fomos a 1ª agência do Brasil a 

produzir conteúdo no Creative 

Studio do Facebook, um espaço 

dedicado às marcas que se 

destacam na plataforma.

YARA BRASIL
SELEÇÃO YARA 

Inovamos na comunicação do 

segmento ao combinar três grandes 

forças nacionais: agricultura, futebol 

e linguagem digital.

Nosso posicionamento é a mudança.  
Aqui, entregamos estratégia, tecnologia e comunicação de acordo 
com as novas possibilidades de conexão que surgem a cada instante. 
Guiados por métodos ágeis e mindset digital, exploramos novas 
formas de impulsionar marcas e negócios.  
Isso é ser Partner for Change.
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Propor evoluções eficazes e inovadoras na construção de re-
levância para as marcas, empresas, produtos e serviços. Esse 
é o objetivo do Grupo de Marketing, lançado em agosto pela 
Associação Riograndense de Propaganda (ARP). Ele foi criado 
para conectar pessoas e fomentar a troca entre os profissio-
nais da área com todo o ecossistema criativo. Para isso, a ideia 
gira em torno de desenvolver métodos, proporcionar estudos 
e premiar as melhores práticas. 
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O presidente do Grupo de Marketing, Juan Pablo Boeira, lem-
bra que a entidade foi criada com um propósito robusto, ob-
jetivos consistentes e um corpo de VPs de alto nível represen-
tando todos os seguimentos mercadológicos. “Conquistamos 
também já no primeiro mês de criação em torno de 100 sócios 
que estão em contato constante, compartilhando novidades e 
conteúdos alusivos à Marketing”, ressaltou.

Juan Pablo Boeira Graciele Fernandes 
Grando

Ivan Carlos Novello Maria Eduarda Bastos 
Gigena

Genaro Galli 

53

A primeira iniciativa do Grupo de Marketing foi a pesquisa 
“A Fotografia do Marketing no RS”, que teve seus resultados 
apresentados no 3º Encontro ARP de Grupos. Na ocasião, que 
aconteceu em dezembro, os Grupos do Mercado debateram 
os principais tópicos do resultado da pesquisa.
O Encontro é realizado anualmente, mas essa é a primeira 
vez que as discussões foram abertas, visando fazer com que 
as soluções e a evolução surgissem por meio de um esforço 
multilateral. A ideia foi elencar os principais problemas da co-
municação e discutir entre todas as partes envolvidas – clientes, 
agências e veículos – sugestões de melhorias.
Boeira afirma que os resultados da pesquisa servirão para nor-
tear profissionais e empresas. Os interessados em acessar a pes-
quisa deverão entrar em contato com a ARP pelo e-mail arp@
arpnet.com.br ou pelo telefone WhatsARP: (51) 99872-5567.
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Além do Grupo de Marketing, formado em 2018, o time de 
representantes do mercado parceiros da Associação Riogran-
dense de Propaganda (ARP) já era composto por outros seis 
coletivos. São profissionais da comunicação que se unem 
para trocar ideias e experiências sobre as funções que de-
sempenham dentro de seus escopos de atuação. A partir daí, 
surgem oportunidades e abre-se a chance de transformar o 
mercado, seguindo as tendências e enfrentando os desafios 
impostos pela atualidade. Tudo isso com o apoio da ARP.

p ro f i s s i o n a i s
R E P R E _

S E N TA D O S

Presidente: Clarissa Dornelles Presidente: Alexandre Laybauer

2001
_

2005
_DESDE DESDE
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O primeiro grupo de mercado parceiro da ARP a ser criado 
foi o Grupo de Mídia, em 2001. A entidade tem como in-
tuito promover a qualificação profissional da classe, repre-
sentando-a e buscando o desenvolvimento das técnicas de 
mídia. Entre as atividades do Grupo, estão cursos, seminá-
rios e eventos, como o Top of Mídia - evento que premia 
“cases” de mídia que se destacaram no ano. 
“2018 foi muito difícil, mas conseguimos, com muito es-
forço e dedicação, viabilizar o Top Of Mídia, que se mostra 
a cada ano um evento de grande importância no merca-
do do RS”, diz a presidente do Grupo de Mídia, Clarissa 
Dornelles. Já em 2019, ocorrerão eleições da nova gestão. 
“A ideia é buscar cada vez mais o crescimento do Grupo, 
através de novos sócios, cursos, palestras e eventos, além 
do Top Of Mídia”, concluiu Clarissa.

Já o Grupo de Planejamento foi fundado em 2005 – po-
rém, foi oficializado em 2007. O objetivo da entidade 
é  provocar o mercado, gerar discussão e no fim do dia 
tentar criar um mercado de comunicação melhor. “E fa-
zemos isso por meio de eventos e conteúdo”, diz o presi-
dente da entidade, Alexandre Laybauer. “O GP não cobra 
associação, e não limita a participação de pessoas por se-
rem ou não planejadores, portanto estamos sempre ten-
tando despertar o interesse das pessoas em participar de 
um propósito maior”, relatou ele, citando também ações 
como o Strategy Academy, o Self Strategy, o Encontro 
ARP de Grupos e a Black Sheep In. 
Nesse ano de 2019, a diretoria realizou maior o evento do 
grupo: o Congresso de Estratégia Criativa, que aconteceu 
em maio, no Teatro do Bourbon Country.
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Em 2012, surgiu o Grupo de Atendimento de Veículos 
(GAVRS). A diretoria da entidade tem como missão o re-
lacionamento, desenvolvimento de conteúdo e qualifica-
ção dos profissionais. Para isso, são promovidos eventos, 
como a palestra “Mídia: Uma visão positiva e contempo-
rânea sobre a mídia brasileira com perspectiva Global”, 
que aconteceu ano passado, bem como o encontro “A 
Disrupção no agro - A inspiração nas tecnologias e inova-
ções do Vale do Silício e seus impactos no agronegócio”.
“Em 2018 também dobramos o número de associados”, 
relata Eduardo Rigon, que preside o Grupo. Para 2019, os 
planos são “continuar com a geração de conteúdo rele-
vante para o mercado, focando na busca por mais asso-
ciados e aumentando as parcerias.”

Presidente: Eduardo Rigon

2012
_DESDE

D
iv

ul
ga

çã
o

Conselheiro: William Mallet

Também em 2016 surgiu o Clube de Criação, com o ob-
jetivo de resgatar a essência da criatividade, retomando 
as boas ideias e debatendo-as. Dentre as atividades mais 
destacadas da entidade, está a parceria com a ARP e a 
Prefeitura de Porto Alegre na campanha “Aluguel Solidá-
rio - A Vida de Casa Nova”, focada na oferta de residên-
cias para aluguel social.
“O CCRS está cada vez mais consolidado como um gru-
po de pessoas relevantes, que colocam as boas ideias no 
centro das questões”, destaca William Mallet, presidente 
do Clube.
Além disso, o criativo anuncia: 2019 é o ano de abertura 
do Clube de Criação. “Estamos trabalhando nos planos 
para captação de novos sócios, vamos capitanear proje-
tos de inovação para o Estado e também vamos colocar 
na mesa as principais pautas da comunicação”, conclui.

2016
_DESDE
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Em 2014, foi fundado o Grupo de Atendimento (GA-RS). 
Desde sua criação, a diretoria busca entregar conteúdo e 
provocar discussões importantes sobre o mercado. Para 
isso, promove oficinas e palestras, além de programações 
especiais.
“Em 2018, o GA continuou fazendo movimentos para 
responder o propósito de qualificar os profissionais, gerar 
novas discussões e reflexões, direcionando as ações para 
quem já atua na área e também para quem almeja atuar 
nas áreas de negócios, seja no cliente ou nas empresas 
que prestam serviços de comunicação”, declara a vice-
-presidente do GA-RS, Melissa Garate. “A ideia é que em 
2019 a gente promova mais encontros e discussões com 
essa visão mais holística, trazendo reflexões que enrique-
çam o mercado de comunicação como um todo”, diz ela 
sobre os planos para esse ano.

Vice-presidente: Melissa Garate

2014
_DESDE
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Presidente: Luty Mota

No ano de 2016, a ARP ganhou mais um parceiro: o Gru-
po de Produção. A iniciativa visa fomentar o ambiente co-
laborativo entre os grupos profissionais e foi a partir dela 
que surgiu o Encontro ARP de Grupos, evento que se tor-
nou permanente no calendário da entidade. O Grupo de 
Produção ainda prioriza a valorização do produtor frente 
ao mercado, o fortalecimento, a qualificação profissional 
e a troca de experiências.
“Estamos sempre trocando informações e experiências. 
Em 2018 tentamos trazer mais engajamento ao grupo”, 
destaca Luty Mota, presidente do Grupo. Para 2019, as 
atividades não param. Está previsto um calendário de ati-
vidades mais ativo, além de muitas palestras e workshops 
para aperfeiçoamento, bem como rodadas de negócios 
para manter uma atualização com as tendências do mer-
cado.

2016
_DESDE

Ra
ul

 K
re

bs



58 59



60 61

“ “Os formatos 
mudam, mas o valor 
que ela tem para 
o nosso mercado 
continua o mesmo.

d a sB R I L H O
E S T R E L A S

O ano de 2018 foi de muitas mudanças 
para a Associação Riograndense de Pro-
paganda (ARP) e seus parceiros. E não 
poderia ser diferente com o maior evento 
promovido pela entidade, que premia os 
destaques profissionais do ano no estado, 
o Salão ARP. A já consagrada premiação 
ganhou novo nome, formato e um clima 
mais descontraído e dinâmico.

Dentre as novidades, foram incluídas 
duas novas categorias a serem premia-
das: Professor do Ano e Young do Ano 
– que agracia profissionais até 30 anos 
que estão fazendo a diferença. Elas se 
somaram a distinções como Agência 
do Ano e Empresário ou Dirigente de 

Comunicação do Ano, além do Prêmio 
Lairson J. Kunzler, lançado em 2014, em 
referência ao ex-diretor da Paim Comu-
nicação, o qual homenageia represen-
tantes do mercado.

O novo conceito do evento também deu 
origem à campanha publicitária “Acre-
dite na sua estrela”. Criada pela equipe 
da agência DB.co, com produção da 
Brava Filmes e Áudio Box. A divulgação 
teve como foco as pessoas que fazem 
a propaganda no estado acontecer. “A 
ideia da campanha foi mostrar que os 
formatos mudam, inclusive da própria 
premiação, mas o valor que ela tem para 
o nosso mercado continua o mesmo, 

como sempre. Foi assim que chegamos 
no elemento do prêmio, a estrela, como 
o centro de todo este enredo”, declara 
o idealizador do conceito da campanha, 
Cristiano Fragoso.

Para coroar esse trabalho, os vencedores 
da premiação foram conhecidos durante 
o evento, que aconteceu no dia 14 de 
novembro, no BarraShoppingSul – em 
uma véspera de feriado, outra inovação 
deste ano. As novidades tiveram grande 
aprovação entre os associados: mais de 
90% curtiram o novo formato de pre-
miação e 76% aprovaram a nova pro-
posta do evento, segundo pesquisa rea-
lizada pela ARP.

90

76

CURTIRAM O 
NOVO FORMATO 
DE PREMIAÇÃO

APROVARAM A 
NOVA PROPOSTA 
DO EVENTO

%

% 51

17

INDICADOS A 
RECEBEREM A ESTRELA 
DA PROPAGANDA

CATEGORIAS DE 
PROFISSIONAIS 
AGRACIADOS

A reformulação da tradicional premiação da propaganda 
gaúcha está no hall de mudanças propostas pela nova ges-
tão da ARP. O maior evento promovido pela entidade mudou 
de nome, mudou de formato, mudou o clima, mas manteve 
o mais importante: o reconhecimento dos profissionais da 
comunicação do estado.

Antes Salão da Propaganda, o agora Salão ARP é dividido em 
dois momentos: a entrega de troféus e a festa. O evento ga-
nhou um ambiente mais descontraído, uma premiação mais 
dinâmica, uma celebração mais interativa. Por isso, a ocasião 
mudou também sua identidade visual, assumindo um caráter 
mais extrovertido e que contempla o que é oferecido nesse 
momento de valorização profissional, porém também de di-
versão.

A NOITE DA PROPAGANDA

>
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Conforme os pilares que norteiam o tra-
balho da Associação Riograndense de Pro-
paganda (ARP), as pessoas são essenciais 
para o sucesso da entidade. E foi através 
do apoio delas que todas as atividades e 
mudanças realizadas no ano de 2018 se 
tornaram possíveis. Diversos parceiros, 
através de suas empresas e áreas de atua-
ção, colocaram suas habilidades à dispo-
sição da causa para construir juntos uma 
comunicação mais atual e alinhada com as 
necessidades do mercado.
Para que o novo Salão ARP se tornasse rea-
lidade, o evento contou com a confiança 
do Grupo RBS, com seu Patrocínio Master, 
e também com os patrocínios da Globo e 
da ESPM, ambas parceiras de mais de dez 
anos de atuação junto à associação.
O evento também teve o apoio do Bar-
raShoppingSul, que cedeu seu espaço 
para a ocasião, bem como a Impresul e 
a Sinergy + Ótima, que acreditaram no 
projeto e, pela primeira vez, ingressaram 
como parceiras.
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> Parceiros 
de um grande 
evento
–

A festa também não seria a mesma sem a Fruki, 
outra  parceira que chegou ano passado para 
somar às ações da entidade. A distribuidora 
apoiou com toda a bebida sem álcool durante o 
Salão ARP, além de fornecer a cerveja Bellavista 
aos convidados. 
Além dos parceiros citados, muitas outras em-
presas e pessoas se empenharam para tornar 
essa noite possível, depositando sua confiança 
na ARP nesse momento de renovação que foi 
consagrado por um grande evento.
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ço montado para abrigar os convidados e dar 
vida à premiação, seguida da festa. Cerca de 
600 pessoas compareceram à grande noite 
da propaganda, realizada no Centro de Even-
tos do BarraShoppingSul, dia 14 de outubro 
de 2018.
Nessa edição, as tradicionais mesas foram 
substituídas por banquetas, pufes e sofás, 
visando a circulação e interação do públi-
co. Duas arquibancadas foram ocupadas de 
forma irreverente pelos convidados, que de-
gustavam os serviços dos bares e do buffet 
assinado pelo chef Lúcio. Ao centro, o palco 
montado para consagrar os nomes que mar-
caram a propaganda. 
Após a premiação, os DJs Dani Sangalli, Fran 
Bitencourt, Rapha Costa, Double S e Juan 
Pablo Boeira revezaram na cabine de música.
Para garantir a diversão dos convidados, o 
aplicativo de mobilidade urbana 99 POP dis-
ponibilizou carregadores de celular e ofere-
ceu desconto para quem chegasse ou saísse 
do evento.
Todas essas atividades foram registradas pela 
Coletiva.net, bem como nas redes sociais da 
ARP, com assessoria de imprensa da CDN Sul.
Já a cenografia foi criada pela parceira de lon-
ga data Daniela Corso, que há 15 anos atua 
junto à ARP nesse evento. E ainda, a ocasião 
contou com a produção da Inventa Eventos, 
que também está junto à entidade nessa ca-
minhada há mais de dez anos.
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Sempre acreditei que 
para poder realizar 
alguma mudança, 
deveria participar 
e atuar em todos 
os movimentos 
possíveis éticos e de 
fortalecimento do nosso 
mercado.

Para consagrar os nomes do mercado da pro-
paganda da atualidade, é importante também 
olhar para o passado e aprender com aqueles 
que fizeram história. É o caso do publicitário 
Lairson Kunzler, falecido em 2014. O secretário-
-geral do Sindicato das Agências de Propaganda 
no Rio Grande do Sul (Sinapro-RS) e diretor de 
Relações com o Mercado da Paim Comunica-
ções dá nome à distinção entregue pela Associa-
ção Riograndense da Propaganda (ARP) a quem 
tem uma conduta exemplar no mercado. Ano 
passado, o agraciado no Salão ARP foi Delmar 
Gentil, do Sistema Dez.
Diretor financeiro, Gentil recebeu a estrela bran-
ca, símbolo do troféu da ARP, das mãos da viúva 
de Kunzler, Moema. “Foi uma honra. O Lairson, 
além de deixar uma referência de ética e de ele-
gância, teve um papel muito importante na mi-
nha vida: participou ativamente no movimento 
de resgate, posicionamento e fortalecimento do 
Sinapro-RS”, declara o homenageado. Delmar 
presidiu o Sinapro-RS entre 2012 e 2014. 
“Sempre acreditei que para poder realizar al-
guma mudança, deveria participar e atuar em 
todos os movimentos possíveis éticos e de for-
talecimento do nosso mercado. Este reconhe-
cimento reforça a importância do quanto de-
vemos nos dedicar para construir um mercado 
cada vez mais forte, valorizando as pessoas e os 
talentos da publicidade”, completa ele.
Gentil já conquistou outros prêmios, como em 
2015, quando foi eleito Empresário do Ano, no 
Salão da Propaganda da ARP. Na mesma época, 
ele ganhou o título de Publicista do Ano, na 21ª 
edição do Festival Mundial de Gramado. Agora, 
o publicitário divide o prêmio Lairson Kunzler 
com profissionais como Miguel de Luca, Ramual-
do Skowronsky, Beto Calage e Telmo Ramos.
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Reconhecido por sua capacida-
de de gestão e administração 
financeira, Aírton Rocha presi-
de a agência Martins + Andra-
de Comunicação. Formado em 
Administração, ele tem expe-
riência de mais de 30 anos na 
propaganda. “Sempre trabalhei 
para termos um mercado ético 
e saudável, fiz isto em todas as 
entidades que passei como pre-
sidente ou conselheiro. Receber 
o Prêmio ARP me emocionou e 
me gratificou, pois vi neste des-
taque o reconhecimento dos 
meus colegas por este trabalho. 
Senti que valeu a pena, faria 
tudo de novo”, declara ele, so-
bre a homenagem recebida.

Aírton Rocha 

Além do prêmio Lairson Kunzler, a Associação 
Riograndense da Propaganda (ARP) homena-
geia representantes do mercado com o troféu 
Reconhecimento ARP. No Salão desse ano, os 
agraciados foram os publicitários Airton Ro-

cha, João Firme e Luiz Coronel. Eles recebe-
ram a honraria das mãos do vice-presidente 
da entidade, Ricardo Bottega, e dos diretores 
da associação Renata Schenkel e Renato Mes-
quita, respectivamente.
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João Firme, tradicional publici-
tário, também foi lembrado no 
Salão ARP 2018. Reconhecido 
no mercado, contribuiu em mui-
to com o cenário da propagan-
da. Ele iniciou sua carreira no rá-
dio e se tornou diretor da Farol 
Propaganda. “A ARP é a mãe 
das entidades de propaganda 
no RS. Seus filhos estão no Sina-
pro-RS, Abap/RS, Alap e na in-
dústria da comunicação. Logo, a 
ARP se sente orgulhosa quando 
os demais irmãos lhes dão um 
prêmio de Reconhecimento. O 
meu de 2018 vem me rondan-
do há muitos anos e sempre me 
mantive fiel”, diz Firme.

João Firme

O terceiro homenageado foi 
Luiz Coronel, sócio e diretor 
institucional da agência Matriz. 
Além da publicidade, ele se 
aventura no terreno da litera-
tura e da poesia. Formado em 
Direito e Filosofia, atua na pro-
paganda desde 1963. “A quem 
vem de longe, e tem a memória 
da publicidade há quase cinco 
décadas, receber mais esta de-
ferência da ARP se trata de uma 
colheita natural de frutos madu-
ros e bom pomar. Lembro que a 
palavra ‘Obrigado’ é um triunfo 
da língua portuguesa. Só o por-
tuguês tem este sentido ‘Obri-
gado’, ou seja, sinto-me deve-
dor de tal alta deferência. Utilizo 
a riqueza de nosso vocabulário 
para agradecer”, declara ele.

Luiz Coronel
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Salão ARP é o troféu para Empresá-
rio ou Dirigente de Comunicação do 
Ano. Na edição de 2018, o agracia-
do foi Claudio Toigo Filho, do Grupo 
RBS. CEO da empresa, ele recebeu a 
cobiçada estrela das mãos de Fábio 
Bernardi, vencedor do ano passado.
Segundo Toigo, é uma honra ser 
premiado em uma categoria que já 
foi entregue a pessoas importantes 
da história da comunicação do Rio 
Grande do Sul.
Bacharel em Administração de Em-
presas com ênfase em Marketing 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Toigo é pós-
-graduado em finanças pela PUCRS, 
tem MBA pela University of Southern 
Califórnia (EUA) e curso de especia-
lização pela London Business School 
(Londres). Ele atua na RBS desde 
1994, e assumiu o cargo de CEO em 
janeiro de 2016.

“
“

Quem trabalha 
aqui sabe como 
a gente acredita 
em pessoas que 
têm coragem 
e que atuam 
com excelência, 
fazendo a 
transformação que 
precisa ser feita.

ARP - Qual é a mudança necessá-
ria na comunicação?

Toigo - O propósito da RBS é produ-
zir jornalismo e entretenimento que 
conectam os gaúchos e contribuem 
para uma vida melhor. Entende-
mos que é preciso antecipar ciclos, 
buscar tendências, correr riscos e 
acompanhar sempre a jornada do 
consumidor.

ARP - Quais aprendizados o leva-
ram até esse reconhecimento?

Toigo - Hoje estou à frente de um 
projeto muito desafiador na RBS. 
Liderar o processo de transforma-
ção de uma organização demanda 
conhecimentos adquiridos durante 
muitos anos de trabalho, mas tam-
bém é fruto do envolvimento de to-
das as nossas pessoas. Esse reconhe-
cimento é resultado de um trabalho 
coletivo que muito me orgulha. Fico 
feliz e motivado para levar adiante o 
projeto que busca fazer da RBS uma 
referência em comunicação, conecta-
da com o público, gerando negócios 
para nossos parceiros e valor para a 
sociedade.

ARP - Quais são os planos para o 
amanhã dentro da comunicação?

Toigo - Desde que mudamos a nossa 
estrutura organizacional, em 2017, 
estamos focando nosso investimen-
to em jornalismo, na ampliação das 
nossas plataformas de entretenimen-
to, além de buscar uma nova maneira 
de relacionamento com o mercado. 
Os planos incluem dar continuidade 
ao nosso projeto de transformação, 
buscando sempre a relevância para a 
sociedade e para o mercado.
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O troféu de Agência de Comunicação do 
Ano é uma das estrelas mais cobiçadas da 
noite no Salão ARP. Na última edição, su-
biram ao palco os profissionais da Moove, 
repetindo o feito do ano anterior.
O sócio-diretor da agência bicampeã, José 
Luiz Fuscaldo, recebeu a estrela das mãos 
de Fernando Silveira, diretor da Integrada 
e presidente do Sindicato das Agências de 
Propaganda no Estado do Rio Grande do 
Sul (Sinapro-RS). “[O prêmio] é a afirma-
ção de uma equipe coesa, criativa, em-
preendedora e inquieta; que enfrenta as 
transformações do mercado, que busca 

os melhores resultados e que está pronta 
para os próximos desafios”, declarou ele.
Com 15 anos de mercado, a Moove se 
considera uma agência com uma equipe 
heterogênea e preparada para responder 
às demandas de comunicação em um 
mundo onde a mudança se tornou uma 
constante.

ARP - O que levou a agência até esse 
reconhecimento?

Fuscaldo - A Moove teve crescimento 
expressivo nestes três últimos anos. A ex-
periência com contas importantes expôs 
o estilo de trabalho e a forma de rela-
cionamento com clientes e fornecedores 
que diferenciam a Moove no mercado. 
Sua estrutura está ajustada aos novos 
tempos, aprimorou processos operacio-
nais e de gestão e montou um time com 
profissionais experientes e jovens inquie-
tos. E isto deu certo.
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ARP - Como a agência se adapta à essa mudan-
ça constante no mercado?

Fuscaldo - Desde 2016 estamos operando estas 
mudanças preocupados com os constantes de-
safios da era digital. Estamos sendo desafiados a 
encontrar novos espaços de trabalho, encontrar 
tecnologias inovadoras, um novo jeito de operar. 
Ninguém tem a fórmula pronta. O que precisa-
mos é ter ousadia e estar prontos para gerar solu-
ções e resultados aos nossos clientes. Isto é o que 
estamos fazendo. Queremos ir ao encontro dos 
novos caminhos.

ARP - Qual a importância do relacionamen-
to com o mercado para manter o reconhe-
cimento?
Fuscaldo - Nós temos um grande respeito pe-
los profissionais e empresas que formam nosso 
mercado. Quem chega na Moove é sempre bem 
acolhido em todos os sentidos. Queremos fazer 
negócios sempre, mas isto não está acima de 
tudo. E acho que o mercado nos vê assim e gos-
ta disto. Compreendeu que apesar de termos 
crescido nossa essência se manteve. Simples as-
sim. E reafirmo que ser bi - duas vezes agência 
do ano consecutivamente - é muito tri.
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Anunciante do Ano
PUC-RS

Profissional de Criação do Ano
Claudia Mainardi (Paim)

Veículo do Ano
SBT-RS

Profissional de Atendimento do Ano
Rosangela Lopes (Moove)

Diretor de Criação do Ano
Gregório Leal (Morya)

Profissional de Mídia do Ano
Mariana Velloso (Morya)

Fotos Glauco Arnt Fotos Glauco Arnt

Prof. de Marketing de Cliente do Ano
Juan Pablo Boeira (Bourbon)

Profissional de Planejamento do Ano
Cristiano Fragoso (DB.co)

Serviços Especializados
Capacità Eventos
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Mythago Produções

Prof. de Produção de Agência do Ano
Guiga Gomes (DB.co)

Young do Ano
Guilherme Sill (DB.co)

Prod. Publicitária de Imagem Gráfica
Impresul

Prof. de Atend. de Veículo do Ano
Claudia Praetzel (Grupo RBS)

Professor do Ano
Alessandro Souza (ESPM)
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S O_
C I A L

O Salão ARP reuniu diversas gerações do 
mercado da comunicação no Centro de 
Eventos do BarraShoppingSul, dia 14 de 
novembro de 2018. Foi um momento de 
reencontros, valorização profissional e de 
muita festa. Confira alguns registros des-
sa que é a maior noite da propaganda do 
Rio Grande do Sul.

Fotos Glauco Arnt

Fotos Glauco Arnt
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Após um 2018 de muito trabalho, a Associação Riogran-

dense de Propaganda (ARP) encerrou seu ano de gestão 

com um balanço positivo das realizações da entidade junto 

aos sócios. A principal conquista foi o número de associa-

dos que, em menos de um ano, dobrou.

“Ampliamos a nossa base de atuação, multiplicamos a nos-

sa força e aumentamos a nossa responsabilidade. Juntos, 

acreditamos que era possível e, em menos de um ano, con-

seguimos dobrar o número de sócios”, destacou a presi-

dente, Liana Bazanela.

Tudo que é proposto tem dois objetivos: gerar conexão e 

estimular o conhecimento. “Vivemos um período singular, 

único. A ARP está mobilizando o mercado gaúcho e res-

gatando a autoestima dos profissionais de comunicação”, 

ressaltou Liana. Para ela, 2018 foi bastante positivo, mas os 

desafios não param por aí. “Tivemos um grande ano, mas 

a gente acredita que pode fazer ainda mais, aumentando a 

nossa força de atuação e trazendo mais pessoas para a linha 

de frente”, finalizou.

> 2018 
EM NÚMEROS

–

–

–

–

200 NOVOS
APOIADORES

SÓCIOS
2017

>

SÓCIOS
2018

+ 100% DE SÓCIOS

CATEGORIAS 
PREMIADAS 
NO SALÃO ARP

4 NOVAS 
MODALIDADES 
DE ASSOCIAÇÃO

17“ “

Estamos mobilizando o 
mercado e resgatando a 
autoestima dos profissionais.
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Além das muitas outras atrações e novidades, o 
Salão ARP 2018 também foi palco da apresenta-
ção de novos integrantes da diretoria da Associa-
ção Riograndense de Propaganda (ARP).
Durante o evento, Alessandro Garcia, diretor de 
Criação da Agência Bistrô, foi oficializado na Di-
retoria de Diversidade. Já Alessandro Souza, coor-
denador do curso de Publicidade e Propaganda da 
ESPM-Sul, assumiu a Diretoria Acadêmica.

a lé m  d o s
N Ú M E R O S

Na Diretoria de Relacionamento com o Mercado 
está Andrea Schüür, gerente de Comunicação 
e Marketing da Santa Casa de Misericórdia. E à 
frente da Diretoria de Conteúdo e Experiência 
encontra-se Tânia Giacobbo, sócia-fundadora da 
Cobbo.

+

+
+

+

Alessandro Garcia
Diretoria de Diversidade
Agência Bistrô

“Nós estamos muito atrasados no 
princípio — que deveria ser básico —  de 
respeitar, promover e, principalmente, in-
cluir a diversidade. Na comunicação não 
é diferente. Nosso papel é fundamental 
para que realmente consigamos buscar e 
criar formas de incluir aqueles que estão 
à margem do mercado.”

“É uma honra poder auxiliar nossa 
Associação. O desafio de mobilizar e 
trazer o ambiente acadêmico a um maior 
protagonismo é missão que me motiva 
e entendo como salutar para que nossa 
profissão tenha total sinergia entre práti-
ca, teoria e pesquisa.”

Alessandro Souza
Diretoria Acadêmica
ESPM-Sul

“Acredito que a Diretoria de Conteúdo e 
Experiência vem para somar ao que tem 
sido desenvolvido até agora. É um reforço 
do compromisso da ARP para entregar 
conteúdo e informação com pluralidade 
ao mercado de comunicação, por meio de 
uma conexão permanente.”

Tânia Giacobbo
Diretoria de Conteúdo e Experiência
Cobbo

“Entendo que o papel da nova diretoria 
é de integração. A nossa presidente 
vem fazendo um trabalho de enorme 
contribuição para o mercado criativo, 
unindo talentos, forças e inspirações 
para construir uma nova realidade. Uma 
gestão aberta, coletiva e inspiradora. 
Um orgulho imenso fazer parte desse 
momento de tamanha relevância.”

Andréa Schüür Macagnan
Diretoria de Relacionamento com o Mercado
Santa Casa de Misericórdia
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o  q u e
V E M  P O R  A Í

Depois de muitas mudanças e atividades, o trabalho da Asso-
ciação Riograndense de Propaganda (ARP) segue em 2019. Os 
planos não param e a diretoria está colocando em prática tudo 
aquilo que prega o mapa estratégico criado para nortear a atua-
ção dessa gestão, com seus eixos e pilares. Uma das diretrizes 
já estabelecidas é: trazer mais professores e estudantes para a 
entidade.
A missão junto às universidades está sendo encabeçada pelo di-
retor acadêmico da ARP, Alessandro Souza, da ESPM-Sul. Segun-

do ele, a ideia é engajar os quadros docentes a partir do diálogo 
com as faculdades de comunicação. O objetivo é aumentar a 
representatividade dos professores dentro da entidade.
A partir disso, o foco passa a um segundo objetivo, que dialoga 
com o primeiro: mobilizar mais estudantes e jovens para a cate-
goria Young. Souza explica que essa missão será realizada em 
parceria com a Diretoria de Conteúdo e Experiência, encabeçada 
por Tânia Giacobbo, da Cobbo, além da embaixadora Young da 
entidade, Greta Paz.
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ARPITCH
A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) quer dar 
voz aos seus associados e uma oportunidade para que eles 
deem visibilidade aos seus próprios empreendimentos. 
Inspirada em metodologias modernas de apresentação de 
negócios, a entidade criou o ARPitch. O projeto consiste em 
disponibilizar um espaço para que os associados exponham 
seus trabalhos em um intervalo de tempo de três minutos. O 
palco serão os eventos que forem promovidos pela entidade, 
e a plateia, o mercado da comunicação. 

Quer saber mais sobre isso? Envia uma mensagem para 
o WhatsARP: (51) 9 9872 5567.

A primeira atividade realizada nesse sentido aconteceu em abril 
deste ano, um encontro com coordenadores de cursos de Pro-
paganda de diversas universidades do estado. A partir de uma 
troca de ideias e experiências, projetos para unir professores e 
estudantes à ARP foram planejados. Para coroar o momento, os 
representantes presentes foram aclamados embaixadores acadê-
micos da entidade.
Outra ação já definida para alcançar o objetivo da Diretoria 
Acadêmica é uma premiação que será promovida pela enti-

“
“

Estamos pluralizando com o 
olhar de quem leciona e dos 
futuros publicitários.

dade. A iniciativa será voltada para professores e estudantes 
sócios da ARP. O reconhecimento promete oferecer prêmios 
para os dez melhores projetos criados para um cliente real, 
de grande visibilidade, proposto pela própria associação. 
Os vencedores desfrutarão de mentorias com profissionais re-
nomados do mercado.
“A gente entende que é bem importante trabalhar, professo-
res e alunos, para que se consiga ter uma pluralidade ainda 
maior na nossa associação. Estamos pluralizando com o olhar 
de quem leciona e dos futuros publicitários”, declara o diretor 
Souza.
Ele também ressalta que apostar nesses públicos vai proporcio-
nar à entidade ainda mais ideias e fomentar mais possibilida-
des para todo o mercado. “Além de, fundamentalmente, estar 
trabalhando os jovens, que é quem vai tocar a nossa profissão 
adiante”, completa Souza. O diretor lembra que esse trabalho 
de buscar mais associados youngs já começou no ano passado, 
e resultou em um aumento significativo de sócios dessa moda-
lidade na ARP.



90 91

PRESIDENTE
Liana Bazanela

1º VICE-PRESIDENTE
Ricardo Bottega

2ª VICE-PRESIDENTE
Renata Schenkel

SECRETÁRIO-GERAL
Renato Mesquita

DIRETORES
Alessandro Garcia, Alessandro Souza, 

Andréa Schüür Macagnan, Tânia Giacobbo

CONSELHEIROS
Analisa Brum, Cesar Paz, Juan Pablo Boeira, Lara Piccoli, 

Ricardo Silveira, Ricardo Soletti

DIRETORIA ARP BIÊNIO
2018/2019

*
REVISTA REVIEW 

1ª EDIÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL
Cristiano Fragoso

ATENDIMENTO
Larissa Guagnini e Germano Bedin

REDAÇÃO E REVISÃO
Caroline Motta

DIAGRAMAÇÃO
Ana Paula Zolet e Florença Smidt

IMPRESSÃO
Impresul

VIVA
O SEU 
EVENTO 
AQUI. 
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Ambientes moduláveis
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