
Semana ARP
da Comunicação
2008

R E V I S T A  D A  A S S O C I A Ç Ã O  R I O G R A N D E N S E  D E  P R O P A G A N D A  �  A B R I L  2 0 0 9

70855_capa.pmd 20/4/2009, 18:051





basta uma rápida folheada nestas páginas para que se perceba a força e a vitalida-
de do maior e mais importante evento de comunicação do sul do país. A Semana
ARP de Comunicação 2008 cresceu em todos os aspectos: recorde de inscrições
de peças, recorde de participantes, recorde de patrocinadores e apoiadores, alto
nível de palestras e debates e uma alegre e intensa relação com o bairro e a
cidade. Aliás, é graças justamente a esta relação, e ao apoio do Prefeito Fogaça e
do Vereador João Dib, que a nossa Semana ARP de Comunicação, a partir de 2009,
está integrada ao calendário oficial da cidade, facilitando a divulgação e a aproxi-
mação com outros apoiadores.
Contudo, o que você tem em mãos não é apenas a revista da Semana: é a radiografia
de todo o trabalho da nova diretoria da Associação Riograndense de Propaganda. Um
trabalho em que a Semana e o Jantar da Propaganda são apenas a parte mais visível,
a ponta do iceberg, mas que, ao longo de um ano inteiro, tem outros resultados
expressivos e concretos que eu gostaria de dividir com todo o mercado.
Um exemplo é a aproximação efetiva com os anunciantes, traduzida na conquista
de dois clientes – ESPM e Olympikus – como patrocinadores master da nossa
Semana. A eles, à Rede Globo e à RBS, nosso muito obrigado pelo apoio e parceria
em todos os momentos.
Outro resultado expressivo, e inédito, é a publicação do Balanço Patrimonial 2007/
2008. Não apenas um documento com palavras, mas com números. Finalmente a
ARP publica, de forma transparente e responsável, o retrato financeiro da sua situ-
ação. E se a publicação do balanço é um resultado a ser comemorado, os números
que ele apresenta são conquistas ainda maiores. Ele está encartado nesta edição,
e vale a pena o seu olhar crítico e atento.
É claro que nem tudo são flores. Neste um ano de muito trabalho, tivemos incompre-
ensões, dúvidas, críticas justas e injustas. Mas continuamos colocando em prática
nosso plano de ação, julgado e aprovado pelo mercado na eleição. Infelizmente, para
fazê-lo, é preciso enfrentar desafios e implantar soluções difíceis, mas necessárias.
Com coragem, determinação, responsabilidade e respeito ao mercado e seus profis-
sionais, vamos fazer uma ARP cada vez mais representativa e uma Semana da Co-
municação ainda maior e melhor.
Obrigado pela parceria, pelo apoio, pela compreensão. Esperamos que estas pági-
nas estejam à altura da qualidade das nossas agências, produtoras, veículos, anun-
ciantes, fornecedores, clientes e profissionais. Afinal, nossa missão é trabalhar
para que a ARP também esteja. Boa leitura e bom proveito.

Amigos da Propaganda gaúcha,

CELSO
CHITTOLINA

PRESIDENTE DA ARP
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que evaporam
Novidades
tecnologias + transformação + velocidade
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conceito
Se Steven Spielberg visse... A

ARP espalhou dinossauros diferentes

pelo parque e  pelo bairro Moinhos de

Vento. Formados por um amontoado

de  pedaços de computadores, celula-

res e outros equipamentos eletrôni-

cos, os dinossauros garantiram impac-

to à campanha criada pela Global-

Comm para representar o conceito da

Semana ARP da Comunicação em

2008. Tema básico: a velocidade de

transformação das tecnologias, a no-

vidade que evapora rapidamente. Essa

dinâmica ofegante gerou a pergunta-

tema da Semana:     O futuro é passado.

E agora?.

“Buscamos traduzir esse momen-

to de grandes mudanças na indústria

da comunicação. Mudanças em vários

sentidos, tanto nas estruturas das agên-

cias como nos formatos, nas opções

de mídia, de projetos. A campanha ten-

tou mostrar que, de tão rápida a mu-

dança, o que é novidade vira obsoleto,

algo quase pré-histórico”, explica

Daniel Skowronsky, diretor da agên-

cia. As imagens das peças da campanha

retratam dinossauros feitos de pedaços

de aparelhos eletrônicos, zoando com

a ideia de transformação e extinção.

Os dinos marcaram presença em to-

das as ações de divulgação da Semana:

anúncios, mídia exterior, comercial

de 30”, internet, adesivos, guia,

agenda, intervenções urbanas, banners,

cards e diversas outras peças.

Funcionou? Parece que sim. Os

dinossauros feitos de sucata ajudaram

a chamar a atenção da comunidade

para o evento que se espalhou pelo

bairro. “As crianças gostaram muito.

Curtiram os comerciais. Fizemos

SURGE UMA MÍDIA NOVA, NEM DÁ PARA

SER COMPLETAMENTE EXPLORADA E

JÁ É RENOVADA. TALVEZ O PRÓPRIO

PRESENTE SEJA MEIO PASSADO.

JULIA TELES, EDITORA DE ARTE

( )
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FICHA TÉCNICA
DIRETOR DE ARTE
LUIS GIUDICE

REDATOR
RICARDO SILVESTRIN

ASSISTENTE DE ARTE
DANIEL SALVATORI

ATENDIMENTO
DANIEL SKOWRONSKY
E ROBERTA DIEHL

PRODUTOR GRÁFICO
ADRIANE GALARÇA

ILUSTRADOR
WAGNER MONTICELLI

MANIPULAÇÃO DE IMAGEM
MÁRCIO NEGHERBON/MECA

PRODUTORA DE VÍDEO
DR. SMITH

ATENDIMENTO
NORA COPSTEIN

DIREÇÃO
MARIA ALICE MACHADO

ANIMADORES
JULIANO RYBARCZYK
E RODRIGO GUIMARÃES

PRODUTORA DE ÁUDIO
LADO B

ATENDIMENTO
CYNTHIA MEYER

DIREÇÃO
PAULO DYTZ

CRIAÇÃO
PAULO DYTZ E
VALMOR PEDRETTI

adesivos e distribuímos nas escolas.

Atingiu um público não só do merca-

do”, comenta Daniel. A repercussão

entre os profissionais da área também

foi interessante. “Os comentários e a

repercussão foram muito positivos.

Acho que contribuiu para elevar a Se-

mana a um outro patamar”, avalia Da-

niel, que faz parte da diretoria da ARP,

referindo-se à interação com o chama-

do público geral.

A própria GlobalComm apostou

nesse caminho. Numa ação interati-

va, disponibilizou um espaço no seu

box, instalado no Parcão, para que as

pessoas deixassem mensagens res-

pondendo à pergunta-slogan da agên-

cia: “O que faz diferença para você?”.

Os passantes atenderam ao pedido e

encheram a parede do espaço interno

do box com frases e sugestões.
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atividades paralelas

Foi invasão
A Semana ARP da Comunicação tomou conta do bairro
Moinhos de Vento. No Parcão, no Moinhos Shopping, em
diversos bares e restaurantes, no Instituto Goethe, a
comunicação integrou-se ao bairro e mobilizou o público
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No parque, caminhando pelas

calçadas, no intervalo do almoço, no

happy hour. Quem circulou pelo bair-

ro Moinhos de Vento durante os seis

dias da Semana ARP podia a qualquer

momento pensar comunicação. Com

um convite à reflexão, a Semana foi

para as ruas, estendeu seus braços

imaginários ávidos por contato.

A escolha do bairro se deu por

ele estar no coração da cidade e por

abrigar um grande número de empre-

sas que atuam no segmento da comu-

nicação. Além dos auditórios e salas

de convenções, a Semana ARP este-

ve em bares, cinemas, jardins e entre

os bancos do Parcão.

Diversas volumetrias espalhadas

pelo bairro foram criadas para cha-

mar a atenção das pessoas, instigan-

do-as a se envolverem e refletirem

sobre a importância da comunicação

para a sociedade.

“No fim da tarde o pessoal en-

louquece”, brincou Fernando Yepes,

dono do bar do Goethe, referindo-se

ao forte movimento de pedidos no

bar durante a Semana. O Instituto

Goethe recebeu vários painéis e uma

noite de premiação. Também foram

sede do evento os seguintes locais: bar

Caminito, Constantino Café, Madison

Center, Bistrô Variettá, hotel Shera-

ton, GNC Cinemas e Associação Le-

opoldina Juvenil. O lounge da Comu-

nicação Record funcionou no Café

do Porto, e o da ESPM no Moinhos

Shopping. O QG da ARP comandou

tudo devidamente instalado e bem

recebido pelo Moca Café.

atividades paralelas

NÚMEROS RECORDES:

1.470 peças inscritas

de 83 empresas de comunicação
(recorde de inscrições)

15 mil pessoas passaram
pela Semana
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atividades paralelas

A programação visual da Sema-

na ARP marcou um território e criou

um cenário diferente pelas ruas e ave-

nidas do bairro Moinhos de Vento.

Painéis correram as calçadas, como na

badalada Fernando Gomes, ao longo

do muro do DMAE, ou em trechos

da 24 de Outubro. Totens e volume-

trias interromperam caminhos, sejam

eles a céu aberto, como no Parcão, ou

protegidos, como nos corredores do

Moinhos Shopping. O fato é que a

programação visual intensa e extensa

ajudou a Semana a replicar seu con-

ceito e tornar-se assunto até nos bate-

papos entre aqueles que foram tomar

um café, beber um chopp ou simples-

mente passearam pelo bairro.

Com a presença significativa de

turmas inteiras de alunos de cursos

da área de comunicação (propaganda,

marketing, jornalismo, etc.), a Sema-

ESPAÇO ARP
O ESPAÇO ARP FOI MONTADO NO MOCCA

CAFÉ PARA RECEBER COLEGAS DO

TRADE, JUNTO AO LOUNGE DA REDE

GLOBO E À CENTRAL DE IMPRENSA,

COM COMPUTADORES, INTERNET E FONE

À DISPOSIÇÃO DOS JORNALISTAS.

O OBJETIVO DO ESPAÇO FOI PROMOVER

UMA CONFRATERNIZAÇÃO COM O TRADE

EM UM LOCAL AGRADÁVEL, FORA DA

CORRERIA DO DIA-A-DIA

na espalhou-se também para dentro

das universidades. Ciente desse trân-

sito de mentes e interesses, parcei-

ros da Semana trataram de multipli-

car as informações, que já não eram

poucas. A Semana tornou-se interes-

sante também para os curiosos, sem-

pre bem-vindos por quem trabalha

com publicidade e propaganda.

A Rede Globo e a RBS apro-

veitaram para exibir a tecnologia da

TV Digital, em demonstrações com-

parativas com o modelo de transmis-

são convencional e em ações que fi-

zeram circular aparelhos portáteis

próprios para receber o sinal. A

ESPM montou um lounge interativo

dentro do Moinhos Shopping. Ali,

era possível conhecer o trabalho da

escola ou apenas descansar um pou-

co entre uma palestra ou outra mar-

cada nas redondezas.
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atividades paralelas

Uma ação divertida e cheia de vo-

tos de energia para 2009, organizada

pela Dez Propaganda, acabou por

contribuir para o clima mix-total pre-

tendido pela organização da Semana

ARP da Comunicação 2008. Por al-

guns dias, os participantes encontra-

ram pelo Moinhos de Vento um per-

sonagem bastante conhecido em Por-

to Alegre, por conta de seu trabalho

no bairro Cidade Baixa. JOSÉ EDUAR-
DO MARTINEZ, 52 anos, vende incensos

de bar em bar há 19 anos. Saiu de Lima

(Peru) há 25 anos. Ele conta como foi

a experiência na Semana ARP.

POR QUE DISTRIBUIR INCENSOS DURANTE
A SEMANA DA PROPAGANDA?

A Dez me procurou para fazer uma

ação. Eles queriam fazer propaganda de-

les e também animar a Semana, ter uma

mensagem que desejasse um 2009 dez.

Em cada incenso tem um aroma, uma

cor. Queriam distribuir energia. Mas

disseram pra eu ser eu mesmo, não ti-

nha nenhum texto especial.

COMO FOI TROCAR A CIDADE BAIXA PELO
MOINHOS DE VENTO DURANTE ALGUMAS
NOITES DURANTE A SEMANA DA ARP?

Foi gostoso. Encontrei várias

pessoas que já me conheciam, é uma

área da cidade linda. Aprendi muitas

coisas. O que fiz foi uma ação.

QUANTOS INCENSOS VOCÊ VENDE?
Uma média de 3 mil palitos por

semana.

QUANTOS DISTRIBUIU NA SEMANA DA ARP
PARA A DEZ PROPAGANDA?

Uns mil palitos em três dias.JOSÉ EDUARDO MARTINEZ

ADESIVOS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MOINHOS SHOPPING E UM “PORTAL” DA SEMANA EM PLENA PADRE CHAGAS

Um  2009  dez
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FOI INVASÃO
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troca:
risadas

inspirações
O projeto Inspirações,
coordenado por Beto Callage,
atraiu um grande e participativo
público ao Constantino Café

reflexões

Review • ARP   19

70855_inspira18a25.pmd 20/4/2009, 19:3719



Além de buscar de diversas for-

mas a integração com a comunidade,

a Semana ARP da Comunicação levou

muito a sério uma das prerrogativas

do exercício da atividade dos profissio-

nais que congrega: a inspiração.

Não parece mera coincidência

que um projeto iniciado despretensio-

samente em 2007 tenha se transfor-

mado num dos mais elogiados pelo

público da Semana em 2008. É o Ins-

pirações, que neste ano recebeu o pú-

blico no Constantino Café. Beto

Callage, vice-presidente da DCS e res-

ponsável pela iniciativa na edição an-

terior, dessa vez comandou os encon-

tros com Marcelo Pires, Leticia Wi-

erzchowski e Fabrício Carpinejar,

além de ele próprio falar sobre suas

inspirações um dia antes do encerra-

mento da Semana.

atividades paralelas ( i n s p i r a ç õ e s
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“Além do Marcelo, que tem uma

vivência cultural com múltiplas refe-

rências, procurei convidar pessoas que

também têm um trabalho criativo, mas

fora da área de propaganda, como os

escritores Fabrício Carpinejar e Leti-

cia Wierzchowski, que contaram suas

histórias com humor, emoção e sensi-

bilidade”, explicou Beto. Falando das

suas inspirações, todos acabaram fa-

lando também das suas vidas. O re-

sultado foi a cumplicidade destacada

por Carpinejar: “Foi uma proposta ex-

tremamente atraente e misteriosa abrir

o baú das tuas preciosidades. Tu vais

vendo as coisas que te habitam, te po-

voam. Oficina de memória. Artesana-

to do diálogo. Deu certo: houve muita

risada e cumplicidade”, disse.

Embora tenham participado em

dias diferentes, os três convidados de

Beto concordaram sobre a recepti-

vidade: “A plateia estava muito per-

meável. Muito aberta a ouvir minhas

singelas histórias. Gostei muito”, afir-

mou Leticia.

Mesmo Marcelo Pires, pouco

afeito a levantamentos de vida, elogiou

o resultado: “O Inspirações é um bai-

ta projeto. Participar dele foi uma hon-

ra. Ele mesmo, o evento em si, foi

muito inspirador. Ser convidado a fa-

zer isso e a comunicar isso para uma

simpática plateia promoveu uma salu-

tar reflexão de fim de ano”, revelou.

Para Carpinejar, o projeto tem,

sim, tudo a ver com propaganda e pu-

blicidade. “Quando há troca de experi-

ência e há o inusitado de cada um, acon-

tece a emoção genuína. E a propagan-

da quer isso: transparência emocional,

ter uma história por trás”, concluiu.
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O que desinspira você?

Alguém sem capacidade de

perdoar. Alguém que põe o

orgulho acima do amor. Essa

pessoa me desanima muito.

Pessoas que não

são curiosas

FABRÍCIO CARPINEJAR
ESCRITOR

BETO CALLAGE
PUBLICITÁRIO
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O que desinspira você?

O que me desinspira? Tanta coisa... Festa de criança

nestes enormes salões de festas. A maioria das

músicas sertanejas. O Gabeira não ter ganho no Rio.

Eu ter perdido dinheiro na Bolsa. Pomposidades

repetidas à exaustão: publicitário, por exemplo, falar

em quebrar paradigmas. Todo e qualquer programa

de TV que usa créditos ao pé do vídeo para anunciar

baixarias que vêm a seguir. A chatice que toma

conta do Rio Grande do Sul durante a Semana

Farroupilha, quando todo mundo tem orgulho de ser

gaúcho ao mesmo tempo (até as Casas Bahia, como

comentou o Fischer). O cheiro que tem dentro do

McDonald’s: é triste sair cheirando a McLanche

Feliz. Locutores e comentaristas de futebol.

Como ser humano, a falta de

respeito com o próximo e com a

natureza. Como cidadã, pagar uma

taxa alta de impostos enquanto

vejo tanta gente passando fome,

sem educação básica nem saúde.

E toda essa violência no país.

LETICIA WIERZCHOWSKI
ESCRITORA

MARCELO PIRES
PUBLICITÁRIO

atividades paralelas ( i n s p i r a ç õ e s
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patrocínios e apoios

parceria
Mais maduro, completo e abrangente, além de
muito mais integrado à comunidade, o evento
conquistou parceiros de peso. Duas empresas
anunciantes foram patrocinadoras da Semana 2008

Semana ARP da
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patrocínios e apoios

OS PATROCINADORES MASTER DA SEMANA ARP DA COMUNICAÇÃO 2008: Rede Globo, Olympikus e ESPM
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Até 2003, para encerrar as ativi-

dades de cada ano, a ARP realizava

um evento denominado Jantar da Pro-

paganda, momento em que aconteciam

a exposição do trabalho do trade, a

premiação dos melhores nas diversas

categorias e o jantar de confraterni-

zação propriamente dito. Entre 2004

e 2006, a associação agregou mais ati-

vidades a este programa: seminários,

palestras técnicas e a mostra do tra-

balho das empresas que atuam no

mercado. Criou-se, assim, a Semana

da Propaganda.

A partir de 2007, ganhou corpo a

Semana ARP da Comunicação. As mu-

danças foram tão além de uma simples

troca de nomes do evento que, em

2008, a proposta da Semana recebeu

um incentivo e um reconhecimento

inéditos. Pela primeira vez, parceiros

na realização do evento vieram do ou-

tro lado da mesa. Empresas anuncian-

tes (clientes das agências de propagan-

da) tornaram-se patrocinadoras. Assi-

naram o patrocínio master da Semana

ARP da Comunicação 2008 uma em-

presa de mídia, a Rede Globo, e duas

anunciantes, a ESPM e a Olympikus.

A parceria de peso contribuiu para

fortalecer os objetivos da ARP: discu-

tir mais profundamente as diversas fa-

cetas do trade e suas interligações, vi-

sando a uma comunicação de qualida-

de e eficiente, além de colocar o even-

to mais perto da comunidade como um

todo, democratizando o conhecimen-

to e fazendo com que este negócio seja

desmistificado, conhecido e valorizado.

A adesão de clientes numa tarefa tão

fundamental para um evento, como o

patrocínio, é prova do potencial que a

propaganda tem.

Paulo Giannini, diretor comercial

da Globo Sul, definiu como “muito

positivo” o resultado dos créditos de-

positados na Semana pela TV Globo.

Em entrevista após o término dos seis

dias de evento, Celso Chittolina lem-

brou que a ESPM, na figura de seu di-

retor de marketing, demonstrou entu-

siasmo com a parceria. “Ele nos falou

a seguinte frase: ‘Estaremos de novo

ano que vem com vocês, porque um

evento como esse não existe no

Brasil’”, relatou Chittolina.

Com origem no Rio Grande do

Sul, a Olympikus viu na realização da

Semana uma oportunidade maior,

como explica Márcio Callage, gerente

de Divisão de Marketing do grupo Vul-

cabras/Azaleia: “A Olympikus tem a

sua origem no Rio Grande do Sul e é

um dos maiores anunciantes da região.

Temos propriedade para valorizar a

propaganda gaúcha, além disso estáva-

mos iniciando o conceito de nossa nova

campanha, Inspire-se, e que começou

na mesma época que a Semana. Seguin-

do nosso conceito, mostramos que não

é somente o esporte que nos inspira,

mas a Comunicação também”.
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patrocínios e apoios
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O patrocínio da Semana ARP da

Comunicação foi muito positivo para

a Olympikus. Tivemos a marca es-

tampada em todos os materiais e o

reconhecimento dos publicitários

gaúchos. Foi muito bom associar a

marca com a Semana, que estava

robusta, com palestras bacanas e

obteve um forte reconhecimento no

Rio Grande do Sul e no Brasil.

A Rede Globo considera importante fortale-

cer e desenvolver a atividade publicitária e,

por isso, apoia entidades e instituições iden-

tificadas com esses objetivos. Assim, mante-

mos uma postura de permanente fomento ao

mercado e investimos constantemente em ini-

ciativas de estímulo a agências de publicida-

de e anunciantes de todos os setores. O Rio

Grande do Sul, com seu mercado maduro e

criativo, é um dos mais importantes polos do

negócio da comunicação no país, e a ARP é a

maior entidade do gênero nesta região do

Brasil. Nossa participação na Semana de Pro-

paganda, que já vem se repetindo há alguns

anos, é uma forma de valorizar e reconhecer

o trabalho dessa instituição que, ao longo de

seu meio século de existência, tanto tem con-

tribuído para o fortalecimento do mercado

gaúcho. Consideramos importante a manu-

tenção das características locais em nossas

ações de relacionamento comercial, e inves-

tir neste evento foi mais uma forma que en-

contramos de estreitar laços com o mercado

publicitário do Rio Grande do Sul.

PAULO GIANNINI
DIRETOR COMERCIAL GLOBO SUL

MÁRCIO CALLAGE
GERENTE DE DIVISÃO DE MARKETING

DO GRUPO VULCABRAS/AZALEIA

A minha percepção é de que a

Semana a cada edição está to-

mando um vulto cada vez maior.

Mais organizada e, assim, com

mais possibilidades de visibilida-

de. A notícia de que entrou para o

calendário oficial de eventos de

Porto Alegre foi muito legal. A mi-

nha expectativa para 2009 é de

que esse processo continue. Que

a Semana cresça cada vez mais

em importância.

SERGIO CHECCHIA
DIRETOR-GERAL DA ESPM-RS
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patrocínios e apoios

Parcerias como essa são

bem importantes para o Moi-

nhos Shopping. A Semana ARP

da Comunicação está em

sintonia com nossa política de

apoio a eventos culturais que

movimentam a cidade com

atrações diferenciadas e

mobilizam o público. Além

disso, reforça nossos laços com

a comunidade e com o bairro.

CLÁUDIA TEIXEIRA
GERENTE DE MARKETING
DO  MOINHOS SHOPPING

Entendemos ser importante fazer par-

te deste evento porque divulga a casa

e o bairro para um público diferente.

Consolida bairro e Semana para todos.

Levar a Semana para a rua foi uma

ideia muito boa e, para os donos dos

estabelecimentos, foi um prazer parti-

cipar disso. Acreditamos que a próxi-

ma edição será ainda maior do que

esta. E estamos à disposição.

FERNANDO MARINS
SÓCIO DO CONSTANTINO CAFÉ

Em 2008, a Semana ARP da

Comunicação teve um salto

perceptível na participação

do público. Além disso, des-

taco a grande representativi-

dade das agências de todo o

Estado. O nosso maior desa-

fio para as próximas edições

é alavancar ainda mais a par-

ticipação do mercado, princi-

palmente nos debates e pa-

lestras promovidos.

LÚCIA BASTOS
DIRETORA DE MARKETING

CORPORATIVO DO GRUPO RBS
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 PATROCINADORES MASTER
Rede Globo
Olympikus
ESPM

 PATROCINADOR DO JANTAR
DA PROPAGANDA E DO SHOW
DE ENCERRAMENTO
Grupo RBS

 AGÊNCIA
GlobalComm

 APOIO COMPRA DE PRODUTOS
DCS
Rede Record
Rede Bandeirantes
Jornal do Comércio
Dez Propaganda
Lado B
Disney
ESPN
Martins + Andrade
Panvel
QG
SBT
Stihl

 ASSOCIAÇÕES
Associação Comunitária do
Parque Moinhos de Vento
Associação Moinhos Vive
Memória da Propaganda

 ÓRGÃOS
Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal de Turismo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Companhia Estadual de Energia Elétrica
Departamento Municipal de Limpeza Urbana
Departamento Municipal de Água e Esgoto
Empresa Pública de Transporte e Circulação
Procempa
Brigada Militar

 APOIO
Amcham
Caixeiros Viajantes
Clube dos Jovens Criativos
Dr. Smith
Estação Elétrica
Estúdio Chittolina
Fatto Comunicação
GNC Cinemas
Grupo de Atendimento de Veículo (GAV)
Hugo Beauty
Impresul
Inguz Painéis de Leds
Instituto Goethe
Key Jump
Kiko Ferraz
Krim
Lado B
Liquens
Locstore
Márcio Negherbon (manipulador de imagem)
Meca - Estúdio de Manipulação
Moinhos Shopping
Grupo de Mídia
Perestroika
W3haus
Wagner Monticelli (ilustrador)

 BARES E RESTAURANTES
Bar do Instituto Goethe
Café do Porto
Caminito
Constantino Café
Moca Café
Varietá Bistrô
Z Café

 REALIZAÇÃO
Inventa.evento

LISTAS DOS PATROCINADORES E APOIADORES

A Semana deu um movimento diferen-

te para o Moinhos de Vento, ao menos

aqui na Padre Chagas. Agregou bas-

tante para o comércio, trouxe um pú-

blico que não costuma frequentar. E

acho que fortaleceu o bairro como um

lugar identificado com a criação, em

publicidade e propaganda. O painel do

Ronaldo Fraga, que aconteceu no

Caminito, foi bem procurado. A gente

tentou acomodar todo mundo bem, mas

sabemos que não ficou da forma ideal.

Acho que em palestras com nomes

como o do Ronaldo teria de haver ins-

crições antecipadas. 

CRISTIANE NARDES
DO CAMINITO
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palestras

Um olhar sobre a programação de painéis e palestras da Se-

mana ARP da Comunicação revela: os interesses dos profissionais

e das profissões envolvidos com essa área são múltiplos e, em

alguns momentos, sem um nexo evidente. A mistura, no entanto,

ganhou amarrações e links por meio da escolha de palestrantes e

painelistas conectados a esse mundo mix da comunicação.

Em quase 30 encontros, a Semana ARP da Comunicação

construiu um panorama dinâmico e vivo, sem ditar regras ou fór-

mulas prontas. Um pouco dessas conexões possíveis foi reunido

aqui, nos textos a seguir. Em alguns deles, estão relacionadas entre

si ideias de duas ou mais palestras, a fim de mostrar que, apesar

dos nichos diferentes, os painelistas apontaram para direções se-

melhantes. Ou não, porque o contrário também provoca ricas re-

flexões.

Embora em alguns encontros tenha sido sentida a ausência

de mais profissionais da propaganda na plateia, a programação

2008 recebeu bom público, principalmente estudantes – inclusive

de fora de Porto Alegre.

Para 2009, o desafio é tornar os temas das palestras ainda

mais atraentes, de modo que as reflexões se mantenham relevan-

tes para o cenário da comunicação regional, brasileira e mundial.

Conversa
sem regras ou fórmulas
aberta

A programação
de palestras da

Semana ARP 2008
refletiu o

cenário múltiplo
e convergente

da comunicação
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Coincidência? Nenhuma. Se a

pergunta-tema da Semana da Comu-

nicação – O Futuro É Passado, e Ago-

ra? – sugeria perplexidade, ou, antes

disso, a constatação de um certo caos,

é compreensível que diferentes pales-

trantes falassem sobre ele. Um caos

que faz surgir e ao mesmo tempo é

resultado de uma ânsia pela entendi-

mento e domínio de uma realidade

alterada em alta velocidade.

Alguns convidados coincidiram

na “dica” de como seguir adiante neste

cenário tão múltiplo: desista de orga-

nizá-lo. A era dos compartimentos, da

divisão cartesiana, essa forma de con-

duta não tem demonstrado muito fô-

lego. Ao contrário: tire proveito da

mistura, do mix, beba em muitas fon-

tes, trabalhe em equipe, faça da cria-

ção um produto do conjunto, pare de

olhar pra trás buscando o autor e olhe

pra frente se perguntando como pode

melhorar isso.

“Qual o espírito de nosso tempo?

Fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

Se as pessoas são assim, por que as

agências não são?”, questionou Léo

Prestes no painel  Idéia tem CEP? Dá

pra Criar para o Mundo Daqui de

POA?, com a turma da W3haus. Léo,

Tiago Ritter, Alessandro Cauduro e

Chico Baldini mostraram como a

W3haus executa trabalhos longe do Rio

Grande do Sul sem exatamente estar

fisicamente nesses locais. A conquista

disso, garantiram ao comentar a expe-

riência da agência, deve-se tanto ao uso

de tecnologia disponível e à coragem

de experimentar (reuniões virtuais on-

line, via skype, teleconferências, etc.)

como também ao resultado de uma

tendência com a qual se identificam

muito: o caráter colaborativo, a ideia

como uma organismo vivo que vai sen-

do aprimorado, melhorado, ao qual se

agregam coisas na medida em que vai

se propagando. “Ideia não tem lugar

nem mundo”, disse Léo. “Com quem

fica a propriedade da ideia? Identificar

donos é coisa do século passado”, afir-

mou Tiago Ritter.

Um dia antes, respondendo a

uma pergunta da plateia sobre quanto

a “big idea” podia vir da área de pla-

nejamento de uma agência, Bertrand

Cocallemen, da F/Nazca, respondeu:

“A busca pela big idea e a busca pela

autoria da big idea são coisas diferen-

tes. Os melhores trabalhos que fiz fo-

ram resultado de um trabalho em gru-

po. O apego ao ego, à autoria, é um

freio”. No painel O Próximo Passo

do Planejamento: Conteúdo para as

Marcas, Cocallemen fez uma apresen-

tação que agradou aos presentes no

Instituto Goethe. Em vez de anunciar

regras, preferiu dizer o que a área onde

atua na F/Nazca não é: “Não é um

trabalho isolado, não se limita a coor-

denar pesquisas e entender de power-

point”. Para ele, os profissionais de-

vem buscar a sinergia, a atuação em

conjunto.

“Eu vejo a área de planejamen-

to, atualmente, abarcando outros se-

tores das agências, numa atuação co-

laborativa. Como numa sopa em que

se vão colocando vários ingredientes

e, quase por milagre, dá certo. Talvez

esse seja o futuro”, disse Cocallemen.

Para ele, ajuda nessa tendência

colaborativa, ou no sucesso dessa

sopa, a presença de profissionais com

palestras

cresça,apareça
e se multiplique

Big
Idea:
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formação e culturas diferentes.  Co-

callemen é um exemplo. Publicitário,

mas apaixonado por tecnologia. Gos-

ta de futebol, mas salta de paraque-

das. Nasceu em Madagascar e cresceu

em Paris, São Paulo e Rio. Formado

pelo Instituto Superior de Comunica-

ção de Paris, Cocallemen já trabalhou

no Banco Real e na MLab (Neoris).

Ingressou na F/Nazca em 2005 como

gerente de projetos de internet. Atu-

almente, é diretor de planejamento de

contas para Skoll.

Beba em várias fontes, os insi-

ghts podem vir de qualquer lugar,

aconselha ele. “Eu vejo o que aconte-

ce em Cannes, mas eu não preciso ver.

A inspiração pode vir de qualquer coi-

sa”, afirma.

André Matarazzo, da Gringo, que

falou no painel 45 Mandamentos para

Pequenas Agências Digitais, foi mais

incisivo: “Não participe de Cannes”.

A opinião de Cocallemen e do

pessoal da W3haus se alia a algumas

ideias apresentadas por Matarazzo,

entre elas: “Estamos passando de

push para pull. Nossa mensagem tem

que ser incrível para ser ‘puxada’”.

Matarazzo ainda destacou que o medo

do erro jamais criará algo inovador.

Ele incentivou os participantes a de-

fender suas ideias e evitar a cópia de

ações já existentes.

Os paralelos entre os painéis não

param aqui. As três palestras poderiam

ser resumidas no primeiro manda-

mento da Gringo: “Seja desequilibra-

do. Faz bem”. Os outros 44 de algu-

ma maneira tocam numa sugestão de

conduta básica para sobreviver ao

caos: aja com bom senso.

FICHA TÉCNICA
O PRÓXIMO PASSO DO PLANEJAMEN-
TO: CONTEÚDO PARA AS MARCAS
 COM QUEM: Bertrand Cocallemen,

diretor de planejamento da F/Nazca.
 QUANDO: 18/11
 ONDE: Instituto Goethe

IDÉIA TEM CEP? DÁ PRA CRIAR PARA
O MUNDO DAQUI DE POA?
 COM QUEM: equipe W3haus - Tiago

Ritter (diretor de novos negócios), Ales-
sandro Cauduro (diretor de tecnologia
da informação), Chico Baldini (diretor de
novos negócios), Rodrigo Cauduro (di-
retor de novos negócios) e Léo Prestes,
gerente de planejamento e criação
 QUANDO: 19/11
 ONDE: Instituto Goethe

45 MANDAMENTOS PARA PEQUE-
NAS AGÊNCIAS DIGITAIS
 COM QUEM: André Matarazzo, di-

retor da Gringo
 QUANDO: 20/11
 ONDE: Instituto Goethe

CHICO BALDINI, DIRETOR

DE NOVOS NEGÓCIOS DA W3HAUS

BERTRAND COCALLEMEN,

DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA F/NAZCA
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palestras

O papel da publicidade na vitó-

ria de José Fogaça foi discutido pelo

publicitário Fábio Bernardi, diretor da

Paim Comunicação e coordenador de

marketing da campanha de reeleição

do prefeito da Capital. O profissio-

nal fez questão de enfatizar que a pu-

blicidade comercial e a publicidade

política trilham a mesma direção,

mas em diferentes caminhos. Ber-

nardi afirmou que as duas buscam

vínculos emocionais, mas precisam

chegar lá por caminhos diferentes. O

papel de uma é contar histórias (co-

mercial) e o de outra é argumentar

(política). “Nenhuma é razão. Mas há

uma diferença entre paixão e amor,

que é a lógica. Para a paixão virar

amor, e este virar uma relação dura-

doura, tem que encontrar um senti-

do para isso”, disse. 

“Uma campanha vitoriosa co-

meça com um candidato bom, a gen-

te não transforma peru em galinha,

como as pessoas pensam”, acredita.

Charme, inteligência, requinte

e simpatia são características que os

Publicidade

FICHA TÉCNICA
O PAPEL DA PUBLICIDADE
NA VITÓRIA DE FOGAÇA

 QUANDO: quarta-feira, 19
 ONDE: Constantino Café
 COM QUEM: Fábio Bernardi, diretor da

Paim Comunicação e coordenador de mar-
keting da campanha de reeleição do pre-
feito da Capital

publicitários atribuem ao produto.

Coisa impossível de ser feita na po-

lítica, pois esses atributos já vêm com

o candidato. Ao contrário da publi-

cidade comercial, o briefing da polí-

tica está nas ruas, não é feito por uma

única pessoa.

Bernardi também comparou a

forma como são feitas as campa-

nhas no Brasil e nos Estados Uni-

dos, destacando as dificuldades im-

postas pela legislação. “Brasil é

Faustão e não Obama. É se vira nos

30”, enfatizando que a lei eleitoral

não permitiu a utilização de ferra-

mentas como Orkut, Twitter ou

You Tube.

política e comercial: mesma direção, diferentes caminhos

FÁBIO BERNARDI, DIRETOR

DA PAIM COMUNICAÇÃO
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compreensão de que a departamentalização

da comunicação acabou. “Os profissionais de-

vem ser capazes de conjugar ferramentas de

todas as áreas”, enfatizou o executivo. A tare-

fa principal para estes profissionais, segundo

ele, é distinguir suas marcas do atual “ruído

publicitário”. Para isso, fixar a marca na ca-

beça do consumidor por meio dos veículos

de comunicação convencionais é essencial.

“Em meio a tanta informação, os consumi-

dores querem alguém que sublinhe o mais

importante, e os meios convencionais têm cre-

dibilidade para isso”, assinalou. “A verdadei-

ra comunicação é feita quando se pensa so-

bre os efeitos da notícia no receptor”, reco-

mendou. “Hoje temos muito ruído na mídia,

muitas escolhas a fazer e pouco tempo para

decidir. Por isso, nos apegamos à reputação.

Sem reputação não há confiança e sem confi-

ança não há escolha. Mas quem faz a reputa-

ção? Será que isso é uma questão de discipli-

na?”, questionou Arthur Bender, vice-presi-

dente da ARP e presidente da Key Jump. Para

ele, “as marcas tornam os iguais desiguais”.

Bender, Loures e Amaral foram unâni-

mes em afirmar que as novas tecnologias re-

presentam um grande desafio na construção e

manutenção de marcas e produtos. “Não te-

mos mais o domínio sobre aquilo que cons-

truímos. Existem muitos olhos para te ver e

poucos ouvidos para te escutar. A transparên-

cia não é mais opcional. Estamos todos nus”,

declarou Bender. O monitoramento do ambi-

ente ‘web 2.0’ é um dos grandes desafios dos

assessores de imprensa, na opinião de Amaral.

O jornalista relatou que a Máquina criou no-

vas unidades de trabalho para atender os seus

clientes, e uma delas foi destinada à monitora-

ção de blogs e sites de relacionamentos.

A relação entre assessorias de impren-

sa e agências foi tema de um dos painéis mais

disputados da Semana da Propaganda. Isso

mesmo, pela primeira vez nesse evento, um

espaço para os dois lados “discutirem a rela-

ção”. Entre os palestrantes, foi consenso que

o modelo atual de assessoria de imprensa

está ultrapassado. “O release é uma porta

inicial interessante, mas a assessoria pode ser

muito mais avançada que isso”, disse o jor-

nalista Luis Henrique Amaral, diretor do

núcleo de política e contas institucionais do

Grupo Máquina. Para ele, o futuro da ativi-

dade é a integração com o marketing, bus-

cando sempre construir relações mais está-

veis. Segundo Amaral, hoje, o assessor pode

ser definido como um zelador do ritual mo-

derno das relações. “O profissional tem que

ter um dinamismo enorme, porque você não

sabe nunca de onde vai vir a necessidade de

comunicação do seu cliente”, disse. Como

enfatizou o diretor-geral de Produto do Gru-

po RBS, Marcelo Rech, o assessor de im-

prensa tal qual conhecemos está fadado a

desaparecer. Gerente de comunicação cor-

porativa, de Marketing Institucional e de

Responsabilidade Social Corporativa da

AmBev, Alexandre Vieira Loures polemizou

ao afirmar que “o jornalista que está dentro

dos ambientes corporativos não faz jorna-

lismo”. Para Rech, “a assessoria deveria ser

a vice-presidência de Comunicação da em-

presa”, defendeu, assegurando que os traba-

lhadores da área devem concentrar habili-

dades de jornalista, publicitário, relações-

públicas e até de antropólogo para atender à

complexidade do mercado atual. Comple-

mentando a fala do diretor da RBS, Loures

afirmou ser um desafio para as empresas a

e publicitários
Uma DR entre
assessores de imprensa

 QUANDO: quarta-feira, 19
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Marcelo Rech

(diretor-geral de Produto do
Grupo RBS); Arthur Bender
(vice-presidente da ARP e
presidente da Key Jump);
Alexandre Vieira Loures (Ge-
rente de comunicação corpo-
rativa, de Marketing Institu-
cional e de Responsabilida-
de Social Corporativa da Am-
Bev); Luis Henrique Amaral
(diretor do núcleo de política
e contas institucionais do
Grupo Máquina).

FICHA TÉCNICA
A RELEVÂNCIA DA
ASSESSORIA DE
IMPRENSA NA
CONSTRUÇÃO
DAS MARCAS
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Qual a diferença entre um comercial de carro, um

de chocolate e um de plano de saúde? Hoje, nenhuma.

A publicidade passa por um momento de mesmice, com

excesso de produtos e pouca inovação. Segundo a ex-

presidente e ex-CCO da McCann-Erickson, Adriana Cury,

devido ao excesso de opções e mensagens, cada vez mais,

a comunicação faz a diferença. “Nos últimos dez anos, o

número de mensagens recebidas diariamente pelo con-

sumidor saltou de 3 mil para 5 mil. Porém, 90% do que

vemos é mesmice. A ideia deve ser o diferencial”, disse

ela no painel “Criação: Duplando com a Mídia e o Pla-

nejamento”, que lotou o Goethe no dia 20. As boas

ideias, de acordo com Adriana, estimulam a conversa-

ção, quebram a indiferença, são lembradas e vendem.

“As próprias marcas devem se engajar com propostas e

filosofias diferentes”, afirmou.

Na opinião da publicitária, as armas mais podero-

sas hoje são o controle remoto e a Internet, que repre-

sentam o poder de escolha do consumidor. “Ele atua

como propagador, negativa ou positivamente. Ele quer

interatividade.” O momento atual caracteriza-se por um

processo de decisão de compra muito mais rápido, com

atenção seletiva e interação. Conforme Adriana, a cada

dia o processo para construir comunicação vem sendo

mais complexo e, para influenciar a demanda, é necessá-

rio buscar os vários momentos decisivos. O conteúdo

deve ser planejado considerando esta realidade.  “Os tem-

pos estão pedindo que a gente crie e duple com todos

que possuem conhecimentos diferentes”, aconselhou.

Adriana Cury defendeu como caminho a comunica-

ção multidisciplinar sincronizada. Segundo ela, o conceito

palestras

da dupla de criação isolada está caindo por terra. Os traba-

lhos nas agências hoje devem partir de mesas multidisci-

plinares, onde se juntam a dupla de criação, representantes

de internet, promoção e marketing direto, profissionais de

planejamento, atendimento e de mídia. Não basta, contu-

do, juntar todo esse time e dizer “vamos fazer uma campa-

nha multidisciplinar”: o grande diferencial é saber execu-

tar uma ideia nas várias disciplinas. Para ela, a comunica-

ção multidisciplinar sobressai não apenas por contemplar

um maior número de mídias. Mas sim por identificar e

explorar novas mídias, outros pontos de contato com cli-

entes, gerar negócios paralelos. Tudo é parte de uma gran-

de ideia, chamada de mídia neutra, e que pode ser desen-

volvida no maior número possível de canais. Hoje, uma

idéia multidisciplinar pode partir de um folheto de marke-

ting direto, de uma ideia de internet.

Como forma de exemplificar que a comunicação

integrada é uma realidade nos mercados mais maduros,

Adriana apresentou algumas campanhas que concorre-

ram ao Titanium Lions em Cannes, em 2006. Única re-

presentante brasileira no júri da categoria que premia algo

realmente novo, integrado e ousado, ela destacou o tra-

balho japonês “Design no código de barras”, que apro-

veitou esse espaço geralmente escondido nas embala-

gens do produto para transformá-lo numa nova mídia,

com inúmeras possibilidades e formas. O projeto, inscri-

to por dois designers daquele país, já foi adotado por 15

empresas locais. Adriana também mostrou o trabalhado

realizado pela norte-americana Still Free, da Droga5, de

Nova York, para a marca de roupas Ecko. A ação colo-

cou em 20 sites de pouca expressão um vídeo que mos-

Muitos produtos,
muitas marcas e
pouca inovação
Comunicação multidisciplinar é o melhor caminho
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Omissão de preços, propa-

ganda enganosa e abusiva estão

entre as principais causas de acio-

namento do Programa de Orien-

tação e Proteção ao Consumidor

(Procon) contra anúncios e cam-

panhas publicitárias. A informação

foi dada pela defensora pública e

Coordenadora Executiva do Pro-

con-RS, Adriana Burger, no painel

“O Olhar da Publicidade no Có-

digo de Defesa do Consumidor”,

realizado no dia 19, no auditório

do Madison Center. A coordena-

dora do Procon-RS explicou que

a propaganda abusiva é caracteri-

zada quando os anúncios são dis-

criminatórios, incitam à violência,

exploram o medo ou a superstição,

desrespeitam valores ambientais ou

induzem o consumidor a se com-

portar de modo prejudicial ou pe-

rigoso à sua saúde e segurança.

Em relação à propaganda en-

ganosa, ela citou como exemplo os

anúncios de financeiras e empre-

endimentos imobiliários. “Atual-

mente, vivemos o fenômeno do

endividamento. E boa parte da res-

ponsabilidade disso vem de anún-

cios não muito éticos. Hoje, há

uma possibilidade de consumir,

mas há, também, uma dificuldade

de se organizar para isso”, disse. A

defensora destacou as peças publi-

citária de financiamento de apar-

tamentos que anunciam determi-

nado valor de parcela, geralmente

baixo, mas depois que o produto é

adquirido surgem outros valores.

Segundo ela, o princípio da trans-

parência e o dever de informar de-

vem ser sempre levados em conta

para evitar multas e constrangi-

mentos. “Ao autuar e multar com

base no Código de Defesa do Con-

sumidor, o Procon busca proteger

todos nós”, enfatizou.

enganosa
Propaganda

trava dois jovens invadindo um aeroporto e pichando a

expressão “Still Free” no avião presidencial norte-ameri-

cano. Como muita gente acreditou que isso fosse verda-

de, o case gerou muita mídia espontânea para o slogan.

Os profissionais, entretanto, são os mais resistentes

a esse formato. “Não é fácil juntar numa sala profissio-

nais de tantas disciplinas, somados a planejadores, plane-

jadores de mídia, criativos on e offline para se chegar a

um insight estratégico”, lamentou a profissional. Segun-

do Adriana, é preciso trabalhar em sinergia e, nesse sen-

tido, a mídia é parte absolutamente necessária e impres-

cindível num projeto multidisciplinar e deve estar inte-

grada cada vez mais fortemente à criação e ao planeja-

mento. “Aliás, integração de fato só ocorre com a pre-

sença da mídia”, salientou Adriana. O principal empeci-

lho para o desenvolvimento desse formato acaba sendo

o ego de alguns profissionais.  “Em vez de direcionar a

energia na criação de um grande projeto e aí sim fazer

diferença, os profissionais se preocupam em puxar o ta-

pete um dos outros”, reclamou a ex-presidente da Mc-

Cann. “É preciso guardar o ego na gaveta, como eu sem-

pre digo ao meu pessoal, e começar a trabalhar realmen-

te em equipe, respeitando o outro e vendo no outro um

parceiro e não um oponente’, finalizou.

FICHA TÉCNICA
CRIAÇÃO: DUPLANDO COM A MÍDIA E O PLANEJAMENTO
 QUANDO: quinta, 20     ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Adriana Cury, ex-presidente

e ex-CCO da McCann-Erickson Brasil

ADRIANA CURY, EX-PRESIDENTE E

EX-CCO MCCANN-ERICKSON BRASIL
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Uma realidade ainda desconheci-

da no mercado publicitário brasileiro foi

mostrada pela gerente de conta inter-

nacional da Isobar Londres, Roberta

Faccioni, na palestra “Isobar e o Futu-

ro da Publicidade Digital”. O público

que compareceu ao Goethe no dia 19

foi apresentado aos principais cases da

maior rede de serviços digitais do mun-

do, que conta com clientes como 30th

Century Fox e Reebok. A principal apos-

ta para os próximos anos é a telefonia

móvel. “O celular vai mudar o cenário

da publicidade”, projetou Roberta. A lin-

guagem também será reinventada, pois

o formato exige uma comunicação es-

pecífica. A transformação constante dos

aparelhos – com visores cada vez mais

amplos e maior capacidade de acesso à

internet – deve ampliar, em curto pra-

zo, o recebimento de publicidade pelos

consumidores. Consequentemente, as

agências ficarão mais inclinadas a pro-

duzir conteúdos específicos para celu-

lar e os custos serão menores. “Quanto

maior for o número de pessoas aptas a

receber essa publicidade, mais barato

ficará para as empresas produzi-la.”

A palestra mostrou que a propa-

ganda tende a ficar cada vez mais on-

demand, e a internet contribuirá para

isso. A expectativa é que até 2009 o on-

line represente 5% do bolo, o que deve-

rá passar para 8% em 2011. Isso seria o

nível que países do Primeiro Mundo

apresentam no momento, alguns já che-

gando até a 10%. As formas de mensu-

rar a interação dos consumidores com

a publicidade divulgada por meio das

novas tecnologias foram tema do pai-

nel. Segundo Roberta, estão surgindo

ferramentas capazes de contabilizar toda

a atividade digital. Hoje, por exemplo,

já é possível saber o número de cliques

recebidos ou o tempo de acesso. A pu-

blicitária alertou para a necessidade de re-

educar os clientes mais tradicionais. “Eles

estão acostumados a abrir o jornal e ver

o anúncio publicado. Precisamos mos-

trar a eles a capacidade que as novas

mídias têm de atrair público”. Entre as

vantagens do celular, por exemplo, está

o fato de ser uma mídia individual.

OS GAMES COMO NEGÓCIO
Outra ferramenta que vem ga-

nhando espaço nas campanhas é a dos

games, que desde 2004 deixaram de ser

uma brincadeira para se tornar um ne-

gócio rentável. Um exemplo de sucesso

é o “Super Vôlei Brasil”, inspirado na

seleção masculina de vôlei e desenvol-

vido pela Aquiris Game Experience para

a Olympikus. O case foi apresentado no

painel “Games Adgames” e encerrou a

programação do Café Constantino nesta

edição da Semana ARP da Comunica-

ção. Conduzida pelo sócio diretor da

Aquiris Game Experience, Israel Men-

des, e pelo diretor de Arte e sócio da

Southlogic Studios, Ricardo Coimbra, a

palestra traçou uma retrospectiva dos

modelos de videogame já lançados, do

Atari ao Playstation 2, e dos persona-

gens mais populares desse meio, como

o Sonic. De acordo com Coimbra, o

público consumidor do segmento na

atualidade não é formado, em sua maio-

ria, por adolescentes, mas por adultos

de 25 a 45 anos. “Todas as pessoas são

gamers em potencial”, disse Mendes.

Detalhes da produção dos jogos, desde

a pesquisa para a produção dos figuri-

nos dos personagens até a seleção mu-

sical e o desenvolvimento da arquitetu-

ra e do design dos espaços fictícios, fo-

ram revelados pela dupla.

Celular é a mídia do futuro
Em 2011 a propaganda online deverá representar 8% do bolo

FICHA TÉCNICA
ISOBAR E O FUTURO DA PUBLICIDA-
DE DIGITAL – NOSSAS PREVISÕES
PRO ANO DE 2010/2012 COM NOS-
SOS HIGHLIGHTS
 QUANDO: quarta, 19
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Roberta Faccioni,

gerente de conta internacional
da Isobar Londres

GAMES ADGAMES
 QUANDO: sexta, 21
 ONDE: Constatino Café
 COM QUEM: Israel Mendes – sócio

diretor da Aquiris Game Experience,
e Ricardo Coimbra – diretor de Arte
e sócio da Southlogic Studios
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Não, entre as premiações da Se-

mana ARP da Comunicação 2008 não

está a categoria “case do ano”. Mas as

referências à vitória de Barack Obama,

eleito presidente dos Estados Unidos,

existiram em diferentes momentos do

evento. Fica ao menos o convite para

refletir sobre as estratégias de comuni-

cação usadas, como sugeriu Bertrand

Cocallemen, da F/Nazca. “Para mim,

este é o case do ano de Planejamento,

pois utilizou novas formas de comuni-

cação e construção de marcas. Através

da criação de novos pontos de conta-

to, como Internet e celular, mostrou

uma capacidade de mobilização dos

jovens adotando uma estratégia muito

eficiente de marketing”, afirmou. 

Tiago Ritter e Léo Prestes, da

W3haus, falando sobre a irrelevância de

se buscar “um” autor ou “um” respon-

O case do ano
sável por uma campanha, porque pre-

ferem apostar no compartilhamento,

lembraram que na campanha de Oba-

ma não havia um Duda Mendonça para

levar sozinho os créditos. Frisaram ain-

da que o aspecto colaborativo no case

Obama fez com que campanha não-ofi-

cial ficasse maior do que a oficial.

A Semana ARP da Comunicação

incluiu o marketing político entre os

temas do evento, com Fábio Bernar-

di, diretor da Paim Comunicação e co-

ordenador da campanha de reeleição

do prefeito da Capital, José Fogaça

(veja texto nesta seção). Sobre Oba-

ma, Bernardi comentou as diferenças

entre o que se pode e o que não se

pode fazer, conforme as leis eleitorais:

“A legislação eleitoral no Brasil ainda

é analógica. Os políticos têm medo do

poder da informação”.

Obama, exemplo de marketing vencedor

É PRECISO TER UM
BOM PRODUTO!
Sem dúvida, o case Obama encan-
tou o mundo. Mas acho que conse-
guir essa paixão através de técni-
cas e estratégias de comunicação
depende de um bom produto. Ja-
mais aquela campanha poderia ser
a do McCainn. Se conseguissem os
mesmos estrategistas, criativos e
artistas republicanos apaixonados,
ou seja, uma campanha idêntica
para o McCainn, ainda assim não
teria funcionado. Porque o produto
não estaria adequado. Eles foram
brilhantes, mas houve uma adequa-
ção de produto e de demanda: a
rejeição a George Bush, a guerra do
Iraque, a frustração com a derrota
de Al Gore anos antes. Enfim, todo
um contexto que suplanta em mui-
to as técnicas.

MAURO DORFMAN
DEZ PROPAGANDA,

VICE-PRESIDENTE DA ARP

AQUI A REALIDADE
É OUTRA!
Não sei, não concordo com o Oba-
ma ser o case do ano. Há uma di-
ferença abismal entre o que se
pode fazer aqui e o que se pode
fazer nos Estados Unidos em ter-
mos de legislação eleitoral. Aqui,
o que dá para fazer é propaganda
tradicional. A única coisa que vejo
de legal é que o cara tinha um pro-
duto e soube entender as neces-
sidades, os meios novos disponí-
veis. Atraiu os jovens. Mas não dá
para esquecer que, comparando
com o Brasil, as realidades são
muito diferentes.

ARTHUR BENDER
KEY JUMP

VICE-PRESIDENTE DA ARP

70855_palestra34a49.pmd 27/4/2009, 18:5843



palestras

MÁRCIO CALLAGE, GERENTE DE

MARKETING VULCABRÁS/AZALÉIA
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Ao traçar um panorama do

que foi mostrado e premiado em

Cannes 2008, Alexis Pagliarini, só-

cio e VP Executivo e de Criação

da Impact e vice-presidente da

Ampro, afirmou que o Brasil con-

tinua muito respeitado no festival,

mas alertou: “É triste admitir que

a produção criativa da Argentina

vem crescendo muito, e o Brasil

vem perdendo terreno a passos lar-

gos para os nossos vizinhos”.

Na abertura da Semana ARP,

Celso Loducca comentou a con-

tratação de dois argentinos para a

sua agência. Ficou impressionado

com o portfólio. “Não fomos até

a Argentina buscá-los. Se fossem

suecos, contrataríamos do mesmo

jeito. Caras bacanas, com uma von-

tade muito grande. Era isso que

queríamos”, disse. “A Argentina

não significava nada no cenário de

criação até bem pouco tempo. Está

me lembrando um pouco o Brasil

de uns 20 anos atrás. Uma efer-

vescência criativa. Do ponto de

vista criativo, estão melhores do

que o Brasil. Falo de uma maneira

geral. Claro que a gente tem óti-

mos trabalhos também.”

Alexis Pagliarini compreen-

deu Loducca: “Conheço o Loduc-

ca e o jeito que ele trabalha. É

muito o perfil dele se impressio-

nar com esse frescor argentino. O

Brasil foi excepcional depois da

ditadura. A Argentina passou por

momentos duros, e nesse pós-re-

cessão sinto o brilho no olho que

a gente tinha nos anos 80”. Para

Pagliarini, a produção criativa bra-

sileira parece estar numa fase de

hibernação. “Não estamos com o

brilho no olho”, admitiu.

nos olhos
Brilho

A trajetória da marca Olympikus

e as estratégias de comunicação utili-

zadas em sua construção foram mos-

tradas pelo gerente de Marketing da

Vulcabras/Azaleia, Márcio Callage,

em um dos painéis da Semana da Pro-

paganda. O patrocínio do comitê

olímpico brasileiro nos Jogos Pan-

Americanos, que custou mais de R$

100 milhões para a Olympikus, segun-

do Callage, tornou-se um referencial

na consolidação da marca. “A partir

daí, com a visibilidade conquistada, o

desafio foi transformar a marca e pas-

sar a criar conteúdos”, ressaltou ele.

O reposicionamento da marca

por meio da mudança da logomarca

da Olympikus foi mostrado por Calla-

ge. Primeiro a versão original, em tons

de azul e amarelo vibrantes e caráter

promocional. Logo em seguida, o sím-

bolo renovado, como é conhecido

hoje. O publicitário também falou da

campanha “Conspiração Pequim”,

FICHA TÉCNICA
DUAS MARCAS, DUAS HISTÓRIAS

 QUANDO: terça-feira, 16h
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Márcio Callage, geren-

te de marketing Vulcabrás/Azaleia

criada para a Olimpíada de 2008, e de

seus desdobramentos na internet, em

sites como Orkut e Youtube, e até no

universo dos games. A ferramenta foi

novamente usada no lançamento dos

novos uniformes da seleção de vôlei

e acabou repercutindo em todas as mí-

dias sem gerar custo nenhum para a

Olympikus.

Callage também apresentou a

campanha mais recente da marca para

divulgar a tecnologia de amortecimen-

to Tube através do Jumpstyle, um es-

tilo de dança muito esportiva, que já

faz sucesso no exterior, mas só agora

está começando a aparecer no Brasil.

Case Olympikus
Estratégias de reposicionamento da marca
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Não foi o caso, mas o estilista Ro-

naldo Fraga, o diretor de Planejamento

da F/Nazca, Bertrand Cocallemen, e o

vice-presidente da Ampro, Alexis Pagli-

arini, poderiam comandar juntos um

painel da Semana. Em dias e palestras

diferentes, tocaram, cada um a sua ma-

neira, num ponto-chave da propagan-

da. Revelando como trabalham, no que

acreditam, o que veem por aí, os três

sugeriram o seguinte: o desafio de quem

quer comunicar algo está na capacidade

de contar histórias e envolver o outro.

André Matarazzo, com os 45 manda-

mentos da Gringo; Marcello Barros,

fundador da FARM, e William Albu-

querque, CEO da marca, também po-

deriam reforçar esse painel hipotético,

formado pela coincidência de ideias.

“Antes de nascer a roupa, eu penso

onde ela vai existir. O que menos impor-

ta na moda é a roupa. Tem de olhar em

volta”, afirmou Ronaldo em sua pales-

tra. O estilista, cujos desfiles sempre con-

tam histórias na passarela, abriu sua par-

ticipação na Semana citando crônicas de

Carlos Drummond de Andrade, numa

alegoria à sua forma de criar: a moda

como instrumento de comunicação. E foi

se comunicando, no sentido mais genuí-

no da expressão, que ele começou a car-

palestras

Vamos

histórias
Foi decretada a morte

da “sacadinha criativa”

contar

reais

MARCELLO BASTOS, SÓCIO-FUNDADOR DA FARM RONALDO FRAGA, ESTILISTA
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reira. O primeiro emprego, depois de um

curso técnico de desenho, foi em uma

loja de tecidos no centro de Belo Hori-

zonte. A tarefa? Desenhar vestidos para

as moças e senhoras que compravam os

tecidos. O curso foi feito porque Ronal-

do sempre gostou de desenhar. Daí a su-

gerir modelos de vestido havia uma dis-

tância... “Eu não entendia nada de moda.

Então saía pelo centro da cidade olhan-

do as pessoas e as vitrinas, anotando coi-

sas que me chamavam atenção. Na loja,

até para ganhar tempo, eu conversava

com as mulheres. Perguntava da vida

delas, dos gostos e, a partir disso, dese-

nhava a roupa que elas nem sabiam que

queriam”, contou Ronaldo.

Entregar ao consumidor o que ele

nem sabe que queria. Essa máxima é

própria do trabalho dos criativos. Mas

as associações entre o jeito de trabalhar

de Ronaldo e o que acontece com a pro-

paganda não param por aí. O estilista

conta que o tema de seus desfiles-even-

to são assuntos que, antes de mais nada,

Ronaldo quer entender profundamen-

te. Para, pesquisa, se apropria do que é

interesse de sua missão. Assim, acredita

conseguir criar algo mais perene e me-

nos datado. Diante do desafio de uma

campanha, lembrou André Matarazzo

FICHAS TÉCNICAS
CONSTRUINDO UMA MARCA DE
MODA COMPORTAMENTAL
 QUANDO: quinta-feira, dia 20
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Marcello Bastos, só-

cio-fundador da FARM, e William Al-
buquerque, CEO da FARM

WORKSHOP GIVING IS TAKING E CA-
SES PREMIADOS NO CANNES LIONS
FESTIVAL 2008
 QUANDO: quinta, 20
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Alexis Pagliarini, sócio e

VP Executivo e de Criação da Impact e
vice-presidente da Ampro, Julio Feijó,
diretor de Marketing Promocional da JF
Promo, Conselheiro e VP de Desenvol-
vimento Regional da Ampro.

45 MANDAMENTOS PARA PEQUE-
NAS AGÊNCIAS DIGITAIS
 QUANDO: quinta, 20
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: André Matarazzo, di-

retor da Gringo

A MODA COMO ELEMENTO ESSEN-
CIAL NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA
 QUANDO: sexta 21
 ONDE: Caminito
 COM QUEM: Ronaldo Fraga, estilista

no painel 45 Mandamentos para Pequenas

Agências Digitais, a solução lugar-comum

não tem longa vida. “Morte à sacadi-

nha criativa. Na web, isso não funciona.

Estamos envolvendo as pessoas com

histórias, e não contando piadas”, anun-

ciou no mandamento de número 16.

Cocallemen (F/Nazca), para quem

o Planejamento precisa ajudar a estabe-

lecer novos pontos de contato com os

consumidores, disse: “Nosso dever é

contar histórias e, tijolo a tijolo, criar vín-

culos emocionais com o público-alvo.

Cada vez mais as marcas querem cons-

truir uma personalidade humana”. Essa

também é a dica de Marcello e William,

ao relatar que a FARM é uma marca

comportamental, desenvolvida a partir

do mapeamento do perfil das clientes.

Vice-presidente da Ampro, Alexis

Pagliarini percebe em Cannes algo que

chancela o discurso de Matarazzo, a sen-

sibilidade de Ronaldo Fraga e o prag-

matistmo de Cocallemen: “Se tivesse de

apontar uma tendência em Cannes, se-

ria a do story telling. As peças premia-

das têm uma boa história por trás. Não

uma mentirinha, mas algo com conteú-

do, com profundidade”, contou Paglia-

rini no workshop Giving is Taking e Ca-

ses premiados no Cannes Lions Festival 2008.

JULIO FEIJÓ, DIRETOR DE MARKETING PROMOCIONAL DA JF PROMO ANDRÉ MATARAZZO, DIRETOR DA GRINGO
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A “Nova pesquisa mulheres classe

ABC”, realizada pela Editora Abril em

parceria com o Ibope, foi apresentada

ao público que lotou o Goethe no pe-

núltimo painel da programação.

Conforme o gerente-geral de

Marketing da Editora Abril, Wagner

Gorab, o estudo, realizado no primei-

ro semestre de 2008, traça um pano-

rama completo do público feminino.

Entre os principais diferenciais da

pesquisa, estão a inclusão das mulhe-

res classe AA e a divisão da classe C

em duas.  “Nosso objetivo é prover e

subsidiar o mercado com informações

sobre comportamento”, enfatizou

Gorab. O estudo apontou um cresci-

mento na taxa de participação femi-

nina no mercado de trabalho e nos

cargos de gerência e diretoria, apesar

de ainda ser em menor proporção.

Porto Alegre se destacou como um

mercado de consumo importante, tan-

to pela renda per capita quanto pelo

aspecto de comportamento. Foi o se-

gundo colocado na amostragem.

Auditório lotado

FICHA TÉCNICA
GRUPO DE ATENDIMENTO DE VEÍCU-
LO E GRUPO DE MÍDIA APRESENTAM:
A NOVA PESQUISA MULHERES CLAS-
SE ABC REALIZADA PELA EDITORA
ABRIL EM PARCERIA COM O IBOPE

 QUANDO: sexta-feira, 21
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Wagner Gorab, geren-

te de marketing da Editora Abril

Panorama completo do público feminino

palestras
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Encerrados em suas salas, os profissionais estão

alheios à realidade, desconhecendo o público que que-

rem atingir. O “velcro na bunda”, definiu o doutor e

consultor em comunicação Dado Schneider, tem im-

pedido muitos profissionais de adequarem as mensa-

gens publicitárias aos públicos para os quais elas se

dirigem. “Eles espiam pela janela, através de uma lu-

neta, e tentam imaginar os hábitos de consumo da po-

pulação. Aí fazem relatórios, são promovidos a vice-

presidente de Power Point da empresa e lançam pro-

dutos esdrúxulos”, ironizou  Schneider na palestra “Iur-

rú, realidade não interessa”, ocorrida no último dia da

Semana da Propaganda. O profissional recomendou

aos colegas que gastem mais sola de sapato nas ruas

observando o comportamento dos compradores, para

criar estratégias de comunicação mais eficazes. “É

menos iurrú e mais essência”, resumiu.

FICHA TÉCNICA
IURRÚ, REALIDADE NÃO INTERESSA

 QUANDO: sexta, 21
 ONDE: Instituto Goethe
 COM QUEM: Dado Schneider, doutor

e consultor em Comunicação

Tirem o velcro
da bunda
É preciso conhecer o público

DADO SCHNEIDER, DOUTOR E CONSULTOR EM COMUNICAÇÃO

Manter-se criativo é parte
deste negócio chamado co-
municação. Dá para exerci-
tar? Parece que sim. E ten-
tar pode ser o mais criativo
dos exercícios. Com certe-
za, será divertido. Foi mais
ou menos essa a contribui-
ção do pessoal da Perestroi-
ka para a Semana ARP da
Comunicação, com um “po-
cket show” da Balalaika
(www.perestroika.com.br/
balalaika/)Irr

ev
er

ên
ci

a

FICHA TÉCNICA
PERESTROIKA SIGNIFICA

RECONSTRUÇÃO

 QUANDO: sexta, 21

 ONDE: Instituto Goethe (lotadaço)

 COM QUEM: Perestroika
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Apesar de procurar um local reservado para

conceder de forma atenciosa esta entrevista, Celso

Loducca, 50 anos, foi interrompido duas vezes du-

rante a conversa realizada depois da palestra de

abertura da Semana ARP da Comunicação 2008.

Foram rápidas as interrupções, mas suficientes para

dar uma ideia de quem a ARP trouxe em substitui-

ção a Nizan Guanaes para dar início à Semana na

noite de segunda-feira, dia 17 de novembro, no Ho-

tel Sheraton, em Porto Alegre.

Na primeira interrupção, uma profissional da

área fez questão de cumprimentar o “ex-chefinho”,

usando o diminutivo pelo seu sentido de carinho. A

abordagem foi calorosamente retribuída por um sor-

ridente Loducca. Instantes depois, já no meio da en-

trevista, foi a vez de uma das três filhas adultas (Lo-

ducca tem ainda um menino de 5 anos) procurá-lo

pelo telefone celular. Educado, o publicitário expli-

cou que não poderia falar, mas a garota de 20 anos

se apressou em dizer antes que ele desligasse: “Pai,

eu te amo”. Outro sorriso de Loducca.

A Semana ARP foi aberta por um Loducca tran-

quilo, de coração aberto, que não faz diferenciações entre

o que se é na vida e o que se é na carreira ou no emprego.

Um Loducca sereno e à vontade tanto com a pergunta-

tema da Semana – O Futuro é Passado, e Agora? – quan-

to com o fantasma da crise econômica internacional, lem-

brada em vários momentos dos seis dias do evento que

se esparramou no bairro Moinhos de Vento.

“Não adianta agir nem como Poliana nem pre-

gar o apocalipse. Serenidade é do que a gente mais

precisa: sem euforia escapista nem o catastrofismo des-

controlado. Os dois nos conduzem ao desastre. A pri-

meira porque escolhe negar o tamanho das dificulda-

des esperando que elas não aconteçam. O segundo

porque costuma matar o paciente antes de debelar a

doença”, disse em sua apresentação.

Em 25 anos de carreira, Loducca conquistou os

principais prêmios nacionais e internacionais da área,

como os festivais de Cannes, Nova York e Londres, o

Clio Awards, Fiap, Profissionais do Ano, Anuário do

Clube de Criação e Prêmio Abril. Loducca, que já tra-

balhou na Talent, Young & Rubican e na W/Brasil,

começou como redator em 1984. E foi essa experiên-

cia que ele dividiu com os presentes na abertura da Se-

mana: “Mudou a sociedade, mudaram os suportes, mu-

daram as formas, mudaram as ferramentas, mudou a

tecnologia, mas nós, pessoas da comunicação, continu-

amos a existir em última análise para conquistar a pre-

ferência e, se possível, a paixão das pessoas por uma

marca. E acredito que deva continuar assim”.

aberto
De coração

Principal convidado da
Semana, Celso Loducca falou

de crise,  inovação, mercado e,
sobretudo, da essência

da profissão de publicitário
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É A PRIMEIRA VEZ QUE VOCÊ PARTICIPA
OU QUE ACOMPANHA UM EVENTO NA
ÁREA DE PUBLICIDADE E PROPAGAN-
DA COM ESSE TEMA?

Do jeito que está formulado,

sim. Mas o tema central, não. Acho

até que tem evento demais discutin-

do essa coisa das novidades. E isso

não é tão  importante. A essência da

profissão é muito clara, muito sim-

ples. As novidades mudam a lingua-

gem, o jeito, mas o objetivo é o mes-

mo. E a maneira de a gente encarar é

a mesma, que é ter ideias. Não im-

porta se é para programa de TV, uma

passeata, um filme, um longa...

POR QUE TANTOS EVENTOS DISCUTIN-
DO ESSE TEMA? ESTÃO EXIGINDO MAIS
RESPOSTAS DOS PUBLICITÁRIOS DO
QUE DE OUTROS PROFISSIONAIS? OU O
MERCADO DE PUBLICIDADE E PROPA-
GANDA ESTÁ NERVOSO, APREENSIVO?

Acho que se superestimam as fer-

ramentas. E às vezes acaba se esque-

cendo um pouco da essência. Vamos

olhar para a essência. Não sei se o

mercado está nervoso. Acho que tem

uma necessidade de apresentar respos-

tas. E talvez as pessoas não se sintam

à vontade para dizer que a resposta é

simples. Parece que tem de ser com-

plicada, mas não tem de ser. Parece que

complicando a resposta é melhor, com

mais efeito seria mais eficaz.

OS PUBLICITÁRIOS ESTÃO MAIS EXIGI-
DOS NESSE CENÁRIO?

Todo mundo está mais exigido

para tudo, mas e daí? Essa é a questão.

Temos, sim, que ser exigidos. Hoje está

mais complexo trabalhar, a sociedade

está mais complexa. Com mais ferra-

mentas, a equação ficou sofisticada.

A RESPOSTA À PERGUNTA “O FUTURO É PAS-

SADO, E AGORA?” TALVEZ SEJA UMA MESCLA

DO PASSADO E DO FUTURO, UMA MISTURA DA

EXPERIÊNCIA COM A NOVIDADE.( )
M A R C E L O  M A I N A ,  E S T U D A N T E  D E

P U B L I C I D A D E  E  P R O P A G A N D A
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Mas se a gente olhar para o quadro da

equação, a gente perde o que é impor-

tante, que é para que serve. Hoje se

fala muito das embalagens. Mas a gente

continua fazendo a mesma coisa, só

que em outras plataformas.

SOBRE A TÃO ANUNCIADA CRISE ECO-
NÔMICA MUNDIAL. DE ACORDO COM
SUA PALESTRA DE ABERTURA DA SE-
MANA, NADA ACONTECEU ATÉ AGORA
EFETIVAMENTE.

Mas vai acontecer. Hoje, aconte-

ce uma ou outra coisa, esporádica,

como um cliente optar por um filme

institucional em vez de uma campa-

nha. Do ponto de vista macro, nada

aconteceu ainda, mas vai. Não tenho

dúvida de que haverá uma retração no

ano que vem, por volta de uns 20%.

Mas não acho que os clientes não vão

querer investir em publicidade. Eles

não vão poder. Aqueles que puderem

eu acho que deviam investir, porque

está provado: quem investe em época

de crise colhe muito mais depois.

PERGUNTADO PELA PLATEIA, VOCÊ
MENCIONOU RAPIDAMENTE A EXPERI-
ÊNCIA DE CRISE PESSOAL PELA QUAL
PASSOU HÁ ALGUNS ANOS, OBRIGAN-
DO-O A RECOMEÇAR DO ZERO. E BUS-
CANDO UM PARALELO NAQUILO QUE
VOCÊ DEFENDEU EM SUA APRESENTA-
ÇÃO, OU SEJA, A IMPORTÂNCIA DE NÃO
SE AFASTAR DO PRINCIPAL, QUE É A
NATUREZA HUMANA, COMO OU COM
QUEM VOCÊ ENCONTRA SERENIDADE
DIANTE DA CRISE? QUEM SÃO TEUS
PARCEIROS DE REFLEXÃO?

Primeiro, comigo mesmo. Em

segundo, reflito com os meus sócios,

parceirões mesmo. A gente é muito

amigo, se complementa e se respeita

muito. Claro que, sendo eu o mais

velho, o mais experiente, de alguma

maneira sou eu que amarro.

NA HORA DO APERTO, VOCÊ TINHA PES-
SOAS COM QUEM CONTAR.

Tinha sim. Mas a gente nunca

tem certeza do que vai acontecer.

E PESSOALMENTE, O QUE ESSE RECO-
MEÇO PROFISSIONAL LHE ENSINOU?
VOCÊ MUDOU ALGO NA SUA VIDA DE-
POIS DESSA RASTEIRA?

A minha vida tem vários exem-

plos de subidas e descidas, não foi uma

novidade. Há várias reconstruções pes-

soais ou profissionais. Fui casado qua-

tro vezes. Mas profissionalmente eu não

tinha ainda tomado uma trombada

como aquela. Minha carreira foi meio

meteórica. Em dois anos, minha agên-

cia já era uma das mais importantes de

São Paulo. Com o que aconteceu, de

alguma maneira eu duvidei da minha

capacidade de ser empresário. Mas a

experiência mostrou minha capacidade

de reação. Crise testa valores. Eu tenho

muita tranquilidade sobre as coisas em

que acredito e meus valores. Não te-

nho dúvida nenhuma de quem sou e

quais atitudes vou tomar em determi-

nadas situações. Em crise, muitas pes-

soas acabam abandonando valores que

na verdade nunca tiveram. Porque se

tivessem, não abandonavam. E isso dá

uma força fenomenal.

UM EVENTO COMO ESSE, A SEMANA DA
COMUNICAÇÃO, COMO APROVEITÁ-LO
BEM?

Discutir honestamente as coisas

com coração aberto, sem bobeira, sem

egocentrismo, sempre é bom. O que

falta na nossa profissão não é encon-

tro nem festa, que tem um monte.

O que falta é união. E acho que

essa é uma oportunidade para isso, des-

de que os corações estejam abertos.

VOCÊ CONTOU QUE CONTRATOU DOIS
ARGENTINOS NA SUA AGÊNCIA. FALTA
ALGUM TIPO DE PROFISSIONAL NO
MERCADO BRASILEIRO?

Pode ser que existam pessoas

com as características que a gente es-

tava procurando, mas  não encontra-

mos. A propaganda brasileira vem se

repetindo muito. E nós não quería-

mos isso. Acabamos achando nos ar-

gentinos gente um pouco mais des-

contraída, um olhar estranho, uma

colocação mais leve e divertida com

a vida. A gente sentiu falta disso no

mercado de São Paulo.

POR QUE A PROPAGANDA BRASILEIRA
ESTÁ SE REPETINDO?

São vários porquês, mas talvez

um deles seja que, infelizmente, a mi-

nha geração não foi capaz de abrir es-

paço para uma outra geração. Fomos

muito poderosos do ponto de vista da

transformação da propaganda brasi-

leira. Mas não fomos generosos para

criar novos talentos. Claro, tem muita

gente boa. Mas não se criou uma for-

ça de geração. E aí se repetem fórmu-

las usadas nos anos 80. Talvez mais

bem acabadas, mas a ideia tem 20 ou

15 anos. Por favor, me surpreendam.

VOCÊ MENCIONOU AQUI A NECESSIDA-
DE DE UNIÃO. ACHA QUE ISSO PODE
MELHORAR?

Depende das pessoas. De haver

a sorte de as pessoas estarem todas

de verdade, de coração, na mesma in-

tenção.
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Organização
e novos critérios

Em 2008, a ARP uniu três gran-

des salões e criou novas categorias.  O

objetivo foi estreitar ao máximo

possível os critérios e normas, bem

como categorias, à realidade dinâmica

do mundo da comunicação e suas mu-

danças nos últimos anos. As modifica-

ções surtiram alguns efeitos. Mas algo

mais, nem tão visível assim, na “cozi-

nha” do evento, aconteceu este ano.

Quem acompanhou atentamente as noi-

tes de premiação, no GNC Cinemas e

no Instituto Goethe, ouviu os jurados

fazerem questão de comentar nos telões

o que o grande público não pôde ver

mas com certeza sentiu os efeitos posi-

tivos, por tabela.

Trata-se das condições criadas

pela Escola Superior de Propaganda e

Marketing (ESPM-RS) para o trabalho

de avaliação do júri. Espaços adequa-

dos, disposição organizada das peças.

Em uma palavra: profissionalismo.

“A Semana cresce em importân-

cia a cada ano. O que fizemos foi apli-

car o mesmo conceito na tarefa de

avaliação das peças. Buscamos dar ao

corpo de jurados condições apropria-

das, dignificando o seu papel. Há tam-

bém a valorização dos próprios cria-

dores”, explica Sérgio Checchia, dire-

tor-geral da ESPM-RS.

Dois espaços nobres da sede da

escola, em Porto Alegre, foram desta-

cados e adaptados para receber o ma-

terial a ser avaliado pelos jurados. Para

adequar os locais às peças, a ESPM fez

investimentos na ordem de R$ 40 mil.

O resultado foi próximo de uma expo-

sição de arte, agregada pelo trânsito de

ESPM
proporcionou
organização

para o
trabalho do

júri em 2008
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publicitários e profissionais da área no

ambiente acadêmico da escola. Diante

dessa combinação, ganharam os alunos,

evidentemente. Ao final do julgamen-

to, as peças ficaram expostas para os

estudantes.

“Os alunos ficaram surpresos e

orgulhosos. Também pelo desfile de

grandes profissionais da área para a

qual estão se preparando. Com isso,

conseguimos levar a academia ao mer-

cado e aproximar esses futuros pro-

fissionais da entidade que os represen-

ta”, avalia Checchia.

Ganharam os estudantes, ganha-

ram os jurados, ganhou a Semana. “Ti-

vemos um retorno positivo dos jura-

dos. Eu falei para o Chittolina sobre

os próximos anos: é assim para me-

lhor”, afirma o diretor da ESPM-RS.

AS PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES
DA SEMANA ARP DA
COMUNICAÇÃO 2008
União dos três grandes salões: da

Propaganda; Marketing Promocional,

Design Gráfico e Merchandising; e

Web, abrigados sob uma mesma de-

nominação: 34º Salão ARP da Comu-

nicação 2008. Agora, o Salão ARP da

Comunicação passa a ser o grande

certame guarda-chuva que abriga as

áreas de Publicidade (Área 1), Marke-

ting Promocional (Área 2), Design e

Merchandising (Área 3) e Internet

(Área 4).  Essa união implicou a pa-

rametrização das regras dos três sa-

lões, tanto na avaliação das peças

quanto na avaliação do sistema de jul-

gamento de cases empresariais e de

profissionais.

AS NOVAS CATEGORIAS:

 OUTRAS TELAS
Com a categoria TV e Cinema,

criada para abrigar peças criativas de

Digital Out of Home (peças eletrôni-

cas veículadas em shoppings, elevado-

res, ônibus, táxis, metrô e em redes

de lojas de varejo).

 OUT OF HOME
Categoria criada, ainda na área de

publicidade, para abrigar as peças e

ações externas que não se utilizam de

uma exibidora.

 

 GRAND PRIX DE PLATINA
Um dos prêmios máximos do Sa-

lão ao reconhecer o case de comunica-

ção que usa, da melhor forma, os recur-

sos disponíveis, demonstrando capaci-

dade de proporcionar soluções comple-

tas e inovadoras que atinjam desempe-

nho criativo e resultados notáveis.

 EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO DO ANO
Para a empresa de Comunicação

que reunir a maior pontuação entre

peças criativas, cases e prêmios profis-

sionais nas quatro áreas do 34º Salão

ARP da Comunicação.

OPINIÃO DE
UM JURADO
EXPERIENTE
“Tenho 20 anos de mercado e faço
parte de julgamento há pelo me-
nos 15 do Salão. Este foi dispara-
do o ano em que os jurados tive-
ram as melhores condições técni-
cas para avaliar. Reuniões, orga-
nização de planilhas, fitas, dispo-
sição impecável das pecas. Con-
siderando que se trata de um cer-
tame com muitas peças, essa or-
ganização é uma coisa especial.
Algo com nível de julgamento de
um prêmio Profissionais do Ano da
Rede Globo, que até é  algo mais
restrito, só TV. Nesse aspecto, tan-
to quem organizou pela ARP quan-
to quem nos proporcionou, a ESPM,
estão de parabéns, nota 10. Digo
isso como presidente do júri e vice-
presidente da ARP. E em nome de
todos os jurados.”

MAURO DORFMAN
DEZ PROPAGANDA,

VICE-PRESIDENTE DA ARP
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PUBLICITÁRIO DO ANO
Antônio Donádio ) RBS

premiação

DIRETOR DE CRIAÇÃO DO ANO
Eduardo Axelrud  ) Escala

DIRETOR DE ARTE DO ANO
Diego Wortmann ) Escala

DIRETOR DE ARTE
PROMOCIONAL DO ANO
Diego Wortmann ) Escala

REDATOR DO ANO
Marcelo Rosa ) Escala

REDATOR PROMOCIONAL DO ANO
Marcelo Rosa ) Escala

Profissionais
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FOTOGRAFO/ESTÚDIO
FOTÓGRAFICO DO ANO
Leticia Remião

ILUSTRADOR/ESTÚDIO
DE ILUSTRAÇÃO DO ANO
Fescher Neoilustração Ltda.

PROFISSIONAL DE
PLANEJAMENTO DO ANO
Lucia Xavier ) Escala

s do Ano

NOVO TROFÉU
OS VENCEDORES DOS PRINCIPAIS PRÊMIOS DA SEMANA ARP DA COMUNICAÇÃO 2008 RECEBERÃO UM NOVO TROFÉU. ELABORADO PELO ARTISTA
GAÚCHO ANDRÉ VENZON, É UMA ESTRELA DE FERRO PRODUZIDA ARTESANALMENTE, LOGO, ÚNICA (NENHUMA É EXATAMENTE IGUAL À OUTRA). SEGUNDO
VENZON, “O TROFÉU REPRESENTA QUE PODEMOS ALCANÇAR AS ESTRELAS E, AO TOCÁ-LAS, NOS COMPLEMENTAMOS EM UM ÚNICO CORPO”.

PLANEJAMENTO
PROMOCIONAL DO ANO
Lara Piccoli ) Paim
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PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO
DE VEÍCULO DO ANO
Paulo Fernandes Kucenko
 ) Globo Sul

PROFISSIONAL DE
ATENDIMENTO DO ANO
Tania Grigoletto ) Competence

ATENDIMENTO
PROMOCIONAL DO ANO
Ana Carla Janczura ) Paim

ARTE-FINALISTA DO ANO
Antonio Cesar Barragan
 ) Escala
representado por
Fernando José Picoral

WEB DESIGNER DO ANO
Diego Prado ) AG2
representado por
Adriano dos Anjos

WEB DEVELOPER DO ANO
Daniela Araújo ) AG2

PROFISSIONAL DE
ATENDIMENTO DIGITAL
Rachel Casmala ) AG2
representada por
Cesar Paz

DESIGNER DO ANO
Márcia Steyer ) Paim
André Lecue ) Paim
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PROFISSIONAL
DE MÍDIA DO ANO
Cláudia Ferreira Paim ) Escala

PROFISSIONAL DE
PRODUÇÃO GRÁFICA DO ANO
Marília Vargas ) Paim

PRODUTOR PROMOCIONAL
DO ANO (LOGÍSTICA)
Jaqueline Rossi ) Mazah
Live Marketing

PROFISSIONAL/ESTÚDIO
DE MANIPULAÇÃO
DE IMAGEM DO ANO
Marcio Negherbon

PROFISSIONAL DE
PLANEJAMENTO DIGITAL
Rafael Payão ) AG2
representado por
Marco Perrone

PRODUTOR GRÁFICO
DE DESIGN DO ANO
Rosane Rosa ) Paim
representada por
Decio Krebs

DIRETOR DE CENA DO ANO
Marcelo Lima ) Zeppelin

PROFISSIONAL DE RTVC DO ANO
Quequéia Oliveira ) Escala
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EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO DO ANO 2008

EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO ANO

Escala

GRAND PRIX DE PLATINA

Bienal B ) Paim

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ANO

Escala

EMPRESA DE DESIGN E MERCHANDISING

Paim Comunicação

EMPRESA DE MARKETING PROMOCIONAL DO ANO

Escala

AGÊNCIA DIGITAL DO ANO

AG2 Agência de Inteligência Digital S.A.

ANUNCIANTE DO ANO

Nacional Supermercados

VEÍCULO DO ANO

Zero Hora

FORNECEDOR GRÁFICO DO ANO

Impresul

PRODUTORA DE CINE/TV DO ANO

Zeppelin

PRODUTORA DE ÁUDIO DO ANO

Lado B

AGÊNCIA REVELAÇÃO DO ANO

Ama
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OURO

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Pegue sua camisinha
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde / RS

PRATA

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Dia da Pizza
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

 SERVIÇO – PEÇA INDIVIDUAL
Título:  Outdoor Dilúvio
Agência:  Escala
Cliente:  Colégio Anchieta

BRONZE

 SERVIÇO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Dark Knight
Agência: Paim
Cliente: Moinhos Shopping

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Estátua
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde / RS

Título: Futuro do Planeta em suas Mãos
Agência: Paim
Cliente: Moinhos Shopping

Título: Dia Mundial da Água
Agência: Competence
Cliente: Sicredi

Peças de Criação    Rádio

GRAND PRIX

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL – CAMPANHA
Título: Dança da Rubéola
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde

OURO

 MERCADO PUBLICITÁRIO
CAMPANHA
Título: Crie sem Moderação
Agência: RBA
Cliente: Technologica Audio Online

PRATA

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Pense no próximo
Agência: AMA
Cliente: Canoas Shopping

 PRODUTO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Guerra
Agência: Competence
Cliente: Lifar

 SERVIÇO – CAMPANHA
Título: Simulão Monstros
Agência: Escala
Cliente:  Zero Hora

  SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Câmaras de Bronzeamento
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde

BRONZE

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: O lugar dos homens
Agência: Competence
Cliente: Futebol Mundo dos Esportes

 INSTITUCIONAL – CAMPANHA
Título: Leia antes que vire filme (1)/(2)
Agência: Martins+Andrade
Cliente: Unificado

 PRODUTO PEÇA INDIVIDUAL
+Título: Secret
+Agência: Competence
+Cliente:  Panvel

 SERVIÇO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Emo
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Feevale

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL E SOCIAL
PEÇA INDIVIDUAL
Título:  Dengue
Agência:  Escala
Cliente:  Secretaria da Saúde

Título:  Emoções
Agência:  Dez Propaganda
Cliente: Câmara do Livro de Porto Alegre

 VAREJO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Assina, Assina
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

Peças de
Criação  

Out of Home
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Review • ARP   63

70855_premiacao62a71.pmd 28/4/2009, 10:2263



OURO

 BENEMERENTE – PEÇA INDIVIDUAL
Título:  Cruzadinha
Agência:  Paim
Cliente:  Banco de Sangue GHC

PRATA

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Cinta Hospital Moinhos de Vento
Agência: Escala
Cliente: Hospital Moinhos de Vento

 PRODUTO – CAMPANHA
Título: Real no Bolso
Agência: São Jorge
Cliente: Revista Voto

Título: Lei Seca
Agência: Competence
Cliente: Panvel

 SERVIÇO – CAMPANHA
Título:  Na parede, no varal, no prédio
Agência:  Escala
Cliente:  Zero Hora

Título:  Monstros
Agência:  Escala
Cliente:  Zero Hora

Título:  Mostra de Gastronomia
Agência:  Paim
Cliente:  Nacional Supermercados

Título:  Mostre que seu colégio é bom em tudo
Agência:  Competence
Cliente:  Paquetá Esportes

 VAREJO – CAMPANHA
Título:  Dona Benta
Agência:  Escala
Cliente:  Zero Hora

Título: Pasquale
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

BRONZE

 INSTITUCIONAL – CAMPANHA
Título:  Futiba, pôquer e sinuca
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Rádio Atlântida

 PRODUTO PEÇA INDIVIDUAL
Título:  FIT – Bicombustível
Agência:  Paim
Cliente:  Kaizen RS

 PRODUTO CAMPANHA
Título:  Figurinhas da Eurocopa
Agência:  GlobalComm
Cliente:  Correio do Povo

Título:  UEFA Champions League
Agência:  GlobalComm
Cliente:  Correio do Povo

Título:  Colecionáveis...
Agência:  GlobalComm
Cliente:  Correio do Povo

Título:  Limpeza Facial - Clean and Clear
Agência:  Competence
Cliente:  Panvel

Título:  Gigante
Agência:  Dez Propaganda
Cliente: G7 Cinemas

Título: Atlas do Corpo Humano
Agência: Competence
Cliente: Diário Gaúcho

 SERVIÇO PEÇA INDIVIDUAL
Título: Siri
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

 SERVIÇO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Fórmula
Agência: Competence
Cliente: Paquetá Esportes

 SERVIÇO – CAMPANHA
Título:  Leve muito mais saúde para sua
empresa
Agência:  Escala
Cliente:  Unimed Porto Alegre

Título:  Série Claro Mp3
Agência:  AMA
Cliente:  Agentes Autorizados Claro

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL PEÇA INDIVIDUAL
Título: Galo
Agência: Competence
Cliente: ALAP

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL CAMPANHA
Título: Anne Frank
Agência: Paim
Cliente: B´nai B´rith

Título: Emoções
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Câmara do Livro de Porto Alegre

Título: Invista no Multipalco
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Theatro São Pedro

 VAREJO – CAMPANHA
Título: Gênios da Arte
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

Título: Empresários de Êxito
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

Título: Atlas Visual da Ciência
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

premiação

Peças de Criação    Jornal
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PRATA

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Língua
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

Título: Guitarra
Agência: Escala
Cliente: Vivo

Título: Passe por cima da rotina
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Fiat Regionais RS/SC

 SERVIÇO CAMPANHA
Título: Pô! Valeu, hein?!
Agência: Escala
Cliente: Colégio Anchieta

BRONZE

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Alvo
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Rádio Atlântida

Título: Blister
Agência: Competence
Cliente: Panvel

 PRODUTO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Biofibras
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Batavo

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título:  Não deixe a rubéola aparecer
Agência:  Escala
Cliente:  Secretaria da Saúde / RS

Título:  Sirene
Agência:  Escala
Cliente:  Secretaria da Saúde / RS

 VAREJO CAMPANHA
Título: Caixa de Maçãs
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

PRATA

 BENEMERENTE PEÇA INDIVIDUAL
Título: Doe
Agência: Paim
Cliente: Cruz Vermelha

 MERCADO PUBLICITÁRIO
PEÇA INDIVIDUAL
Título: Impossível
Agência: Escala
Cliente: Impresul

 PRODUTO – CAMPANHA
Título: Feliz Idade
Agência: Paim
Cliente: Marisol

 PRODUTO – CAMPANHA
Título: Splashs
Agência: Competence
Cliente: Meber Metais Sanitários

BRONZE

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Nota fiscal
Agência: QG
Cliente: BIG Hipermercados

 INSTITUCIONAL – CAMPANHA
Título:  Voto Consciente
Agência: São Jorge
Cliente: Revista Voto

 MERCADO PUBLICITÁRIO
PEÇA INDIVIDUAL
Título: Táxi
Agência: Escala
Cliente: Impresul

 PRODUTO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Aventuras
Agência: Escala
Cliente: Grendene

Título:  Ventil
Agência:  Escala
Cliente:  Grendene

Título:  Rolha
Agência:  Competence
Cliente:  Miolo

 PRODUTO – CAMPANHA
Título:  Ilhabela in Concert
Agência:  Escala
Cliente:   Grendene

Título:  Reinvente o Verão
Agência:  RBA
Cliente:  Via Marte

Título:  Los Angeles
Agência:  Paim
Cliente:  Via Uno

 VAREJO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Perfumes
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

Peças de Criação    Revista Peças de Criação
Mídia Exterior
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OURO

 SERVIÇO – CAMPANHA
Título: Na Parede. No Varal e No Prédio
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

 VAREJO – CAMPANHA
Título: Assinaturas
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

PRATA

 PRODUTO – CAMPANHA
Título: Onde está o amor?
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Nico Nicolaiewsky

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL PEÇA INDIVIDUAL
Título: Perfume
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde

 VAREJO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Telas
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

BRONZE

 BENEMERENTE – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Tem sangue pra dar?
Agência: Paim
Cliente:  Cruz Vermelha do RS

 INSTITUCIONAL – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Feliz Idade
Agência: Paim
Cliente: Marisol

Título: Dinossauro
Agência: GlobalComm
Cliente: ARP

 INSTITUCIONAL – CAMPANHA
Título: Sapato, Horas e Mães
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

Título: Tá todo mundo alterado
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Rádio Atlântida

 PRODUTO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Moranglitter
Agência: Escala
Cliente:  Grendene

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL
E SOCIAL PEÇA INDIVIDUAL
Título: Brinquedos
Agência: Escala
Cliente: Junior Achievement

Título: Doação de Órgãos
Agência: Martins+Andrade
Cliente: ARI

Título: Galo Esperando
Agência: Competence
Cliente: ALAP

premiação

 SERVIÇO PÚBLICO, CULTURAL E SOCIAL
– CAMPANHA
Título: Bola/Balanço
Agência: Novacentro
Cliente: Detran/RS

 VAREJO – PEÇA INDIVIDUAL
Título: Tempo de Mulher - É Hoje
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

Título: Pasquale
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

 VAREJO – CAMPANHA
Título: Curiosidade 1 e 2
Agência: Escala
Cliente: Zero Hora

TV E CINEMA

 TV E CINEMA – PRÊMIO GNC
PEÇA INDIVIDUAL
Título: Perfume
Agência: Escala
Produtora de Cine/TV: Animake

Peças de Criação    TV e Cinema
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GRAND PRIX

 MÉDIOS CLIENTES
Título: Aços com inteligência
Agência: Competence
Cliente: Zamprogna

OURO

 AÇÕES SOCIAIS E CAMPANHAS
BENEMERENTES
Título: Bienal B. Outras perspectivas
Agência: Paim
Cliente: Bienal B

 GRANDES CLIENTES
Título: Ressignificado para a cumplicidade
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

PRATA

 GRANDES CLIENTES
Título: Nacional. Uma vida com mais sabor
não custa mais.
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

Título: Marisol. Feliz idade.
Agência: Paim
Cliente: Marisol

Título: De bem com você
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Batavo

 MÉDIOS CLIENTES
Título: Pakalolo. Tudo é mais legal a dois
Agência: Paim
Cliente: Pakalolo

Título: Bom Dia, Boa Noite.
Agência: Competence
Cliente: Diadora

BRONZE

 GRANDES CLIENTES
Título:  A brincadeira gostosa de estar na moda
Agência:  Escala
Cliente:  Grendene

Título:  Mashup: a cara da menina Ilhabela
Agência:  Escala
Cliente:  Grendene

Título:  Lojas Colombo: novo olhar sobre a
essência para retomar o crescimento
Agência:  Escala
Cliente:  Lojas Colombo

Título:  Mercadorama. Feitos um para o
outro.
Agência: Paim
Cliente: Mercadorama

Título: Inovando o Tradicional
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

Título:  Simplificando o discurso
Agência: Competence
Cliente:  Sicredi

Título:  Sorria. Você está confortável. Uma
evolução na linguagem do segmento.
Agência: Competence
Cliente:  Piccadilly

Título:  Viva leve, pense light
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Batavo

Título: Jardim Europa
Agência: Dez Propaganda
Cliente: Goldsztein Cyrela
Planejamento: Patricia Beche,  Carolina Rigo

 MÉDIOS CLIENTES
Título: Escuderia Sinoscar
Agência: RBA
Cliente: Sinoscar

Título:  Moinhos Shopping. Único como você.
Agência:  Paim
Cliente:  Moinhos Shopping

Título:  UniRitter. Muito mais que um
diploma.
Agência:  Paim
Cliente:  UniRitter

Título:  Riviera Xangri-lá. Espaço para a
tranqüilidade e para o sucesso.
Agência:  Paim
Cliente:  Casa da Praia

Título:  A transformação de uma rádio em
multiplataforma de conteúdo.
Agência: Competence
Cliente:  Gaúcha AM+FM

Título:  Vinhos feitos de grandes momentos
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Vinícola Aurora

Título:  Buenavista
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Maiojama

Título:  O verão é do Conde
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Vinícola Aurora

Título:  Feevale Institucional
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Feevale

Título:  Vestibular Feevale
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Feevale

Cases de Planejamento
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premiação

Marketing Promocional
GRAND PRIX

 AÇÃO BENEFICENTE –TERCEIRO SETOR
Título: Não Deixe a Rubéola Aparecer
Empresa: Mazah - Live Marketing
Cliente: Secretaria da Saúde RS

OURO
 AÇÃO BENEFICENTE –TERCEIRO SETOR

Título: Camisinhas Coladas
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde / RS

 AÇÃO COM IDÉIA OU CONCEITO INOVADOR
Título: Desafiando a Inércia
Agência: Escala
Cliente: Escala

Título: I Love Tribeca
Empresa: Mazah - Live Marketing
Cliente: Korum Empreendedora Imobiliária e
Capitânia Investimentos Imobiliários

 AÇÃO COM USO DE MÍDIA INTERATIVA
Título: Ilhabela a seus pés
Agência: Escala
Cliente: Grendene

 AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE MARCA
E EXPERIMENTAÇÃO
Título:  Bronzeador Sol
Empresa:  Mazah - Live Marketing
Clientes:  Vonpar  e Femsa

 AÇÃO DE MARKETING DE EVENTOS
Título: Embaixadores Coca-Cola
Empresa: Mazah - Live Marketing
Cliente: Vonpar e Coca-Cola

PRATA

 AÇÃO MULTIDISCIPLINAR E INTEGRADA
Título: Alma de Flores
Agência: Escala
Cliente: Memphis

 AÇÃO COM USO DE MÍDIA INTERATIVA
Título: RennerClipe
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

 AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE MARCA
E EXPERIMENTAÇÃO
Título: Rock´n´Talk
Agência: Escala
Cliente: Unisinos

Título: Bem-Casado Gigante
Empresa: Mazah - Live Marketing
Cliente: Claro S.A.

 AÇÃO BUSINESS TO BUSINESS
Título: Impresul, comprando briga com o
impossível.
Agência: Escala
Cliente: Impresul

 AÇÃO DE INCENTIVO PARA
EQUIPE DE VENDAS
Título: Pão Quentinho
Agência: Paim
Cliente: Casa da Praia

Título: Um Cliente, uma Surpresa!
Empresa: Marketing Business Promoções
Cliente: Fasolo

 AÇÃO DE MARKETING INTERNO
– ENDOMARKETING
Título: Rádio Press
Agência: th comunicação
Cliente: Press Restaurante Café

 AÇÃO BENEFICENTE / TERCEIRO SETOR
Título: Fertilizando Talentos
Empresa: Inside Direct - Marketing Focado
Cliente: Yara Fertilizantes / Rio Grande

 AÇÃO DE MARKETING DE EVENTOS
Título: Confort Food
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

Título: Emoções em Alta Definição
Empresa: Marketing Business Promoções
Cliente: Sony do Brasil

BRONZE

 AÇÃO DE PATROCÍNIO OU TIE-IN
Título: Pier Nacional
Agência: Paim
Cliente: Nacional Supermercados

 AÇÃO COM IDÉIA OU CONCEITO INOVADOR
Título: Arte no Livro
Agência: Paim
Cliente: Gráfica Trindade

Título: Perfume
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde / RS

Título: Dengue. A água não pode ficar parada.
Nem você.
Agência: Escala
Cliente: Secretaria da Saúde / RS

 AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE MARCA
E EXPERIMENTAÇÃO
Título:  The Green Project
Empresa:  Inside Direct - Marketing Focado
Cliente:  Pernod Ricard - Whisky Passport

Título: BU
Agência: Paim
Cliente: Moinhos Shopping e Alma Gorda

Título: Tricicleta
Agência: Escala
Cliente: Escala

Título: Não é Ficção, é Realidade!
Empresa: Marketing Business Promoções
Cliente: Cinemeiro Locação de Vídeo
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 AÇÃO BUSINESS TO BUSINESS
Título: Programa ABAmaisBusiness
Empresa: Marketing Business Promoções
Cliente: ABA e MarketingmaisBusiness

 AÇÃO JUNTO AO VAREJO
Título: Coleções Especiais Sanremo
Agência: TH Comunicação
Cliente: Sanremo

Título: Loucura de Móveis
Agência: Escala
Cliente: Lojas Colombo

Título: Vitrine X Games
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

 AÇÃO DE MARKETING INTERNO –
ENDOMARKETING
Título: Campanha de Captação de Recursos
Internos
Empresa: Inside Direct - Marketing Focado
Cliente: Complexo Hospitalar Santa Casa

 AÇÃO BENEFICENTE / TERCEIRO SETOR
Título: Eu sou Construtor da Esperança
Agência: TH Comunicação
Cliente: Capa

 AÇÃO MULTIDISCIPLINAR E INTEGRADA –
CAMPANHA
Título: Promoção Corda na Rua Coca-Cola
Empresa: Duetto Promoções e Eventos
Cliente: Vonpar

Merchandising

BRONZE

 GRANDES CLIENTES
Título: Novos rumos para o relacionamento
com a classe C
Agência: Paim Comunicação
Cliente: Nacional Supermercados

Case de
Planejamento
Promocional

OURO

 VITRINA TRIDIMENSIONAL
Título: Cadarços Converse
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

PRATA

 CAMPANHA MERCHANDISING
PRODUTO / SERVIÇO
Título: Fuzarka
Agência: Escala
Cliente: Lojas Renner

 VITRINA TRIDIMENSIONAL
Título:  Coração flechado
Agência: Escala
Cliente:  Lojas Renner

BRONZE

 CARTAZETE / PEÇA GRÁFICA
EM 2D PARA VITRINA
Título: Camiseta Cartaz
Agência: Martins+Andrade
Cliente: Unificado

 VITRINA TRIDIMENSIONAL
Título: Preview de Verão
Agência: Competence
Cliente: Paquetá
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Design Gráfico e Promocional

premiação

 PROMOCIONAL / BRINDE
Título:  Pá – Limpe o cocô do seu cachorro
Ipanema FM
Agência:  Dudu Vanoni Propaganda
Cliente:  Ipanema FM

 CATÁLOGOS E RELATÓRIOS
Título:  Arte no Livro
Agência:  Paim
Cliente:  Gráfica Trindade

Título:  Get Hype
Agência:  e21
Cliente:  Sommer

 DESIGN EDITORIAL
Título:  Perfil Escala
Agência:  Escala
Cliente:  Escala

 GRÁFICA
Título:  Goleira
Agência:  Competence
Cliente:  Fabrizio Carvalho

 GRÁFICA TRIDIMENSIONAL
Título:  Convite Madonna para jornalistas
Agência:  Escala
Cliente:  Lojas Renner

BRONZE

 IDENTIDADE VISUAL
Título:  BU - Pequena Exposição Monstruosa
Agência:  Paim
Clientes:  Moinhos Shopping e Alma Gorda

Título:  Planos de filmagem
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Zeppelin

 IDENTIDADE VISUAL
Título:  Transparência
Agência:  São Jorge
Cliente:  Revista Voto

Título:  Identidade Visual Endorfina
Agência:  e21
Cliente:  Endorfina Agência de Endomarketing

 CATÁLOGOS E RELATÓRIOS
Título:  Primavera Verão Colcci
Agência:  e21
Cliente:  Colcci

Título:  Folha
Agência:  Paim
Cliente:  CPB Engenharia

Título:  Oceanside
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Arcádia Urbanismo

 CARTAZ, PÔSTER, BANNER
Título:  Dica
Agência:  Escala
Cliente:  Secretaria da Saúde / RS

Título:  Rolo
Agência:  Escala
Cliente:  Ferramentas Gerais

Título:  Torneira
Agência:  Escala
Cliente:  Unimed Porto Alegre

Título:  Comprando briga com o impossível
Agência:  Escala
Cliente:  Impresul

Título:  Dinossauros
Agência:  GlobalComm
Cliente:  ARP

Título:  Prepare um Feliz 2008
Agência:  QG Sul
Cliente:  Josapar

GRAND PRIX

 GRÁFICA TRIDIMENSIONAL
Título:  Caixa de apitos
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Maiojama

OURO

 CARTAZ, PÔSTER, BANNER
Título:  Trabalho Infantil
Agência:  Paim
Cliente:  Prefeitura de Porto Alegre

 CONJUNTO DE CARTAZ, PÔSTER, BANNER
Título:  Linguarudos
Agência:  Escala
Cliente:  ONG Adoradores de Vira-Latas

 CATÁLOGOS E RELATÓRIOS
Título:  Deck Riviera
Agência:  Paim
Cliente:  Casa da Praia

PRATA

 CARTAZ, PÔSTER, BANNER
Título:  Bota-Fora
Agência:  Competence
Cliente:  Rádio Gaúcha

 CONJUNTO DE CARTAZ, PÔSTER, BANNER
Título:  Conexão com o mundo
Agência:  Escala
Cliente:  Unisinos

Título:  Maltratar um livro é uma agressão
Agência:  Paim
Cliente:  UniRitter

Título:  BU - Pequena exposição monstruosa
Agência:  Paim
Clientes:  Moinhos Shopping e Alma Gorda
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OURO    Título:  “Prisma Jump”   Agência:  AG2   Cliente:  General Motors

GRAND PRIX

Título:  “Prisma Jump – Yahoo!”
Agência:  AG2
Cliente:  General Motors

PRATA

Título:  Pô Valeu, Hein
Agência:  Escala
Cliente:  Colégio Anchieta

Título:  Verão 2008
Agência:  Escala
Cliente:  Zero Hora

Título:  Jogo da Memória Dekor.
Agência:  Propaganda Futebol Clube
Cliente:  Dekor

Título:  Embraer “Ebace 2008 – Revelation”
Agência:  AG2
Cliente:  Embraer

Título:  Chevrolet “Prisma Jump – Webmotors”
Agência:  AG2
Cliente:  General Motors

Título:  Chevrolet “Prisma Jump – Carsale”
Agência:  AG2
Cliente:  General Motors

Título:  Embraer “Phenon 100 – Many Wishes.
Many Grounds”
Agência:  AG2
Cliente:  Embraer

BRONZE

Título:  Cartão de Natal  TH
Agência:  TH Comunicação
Cliente:  TH Comunicação

 CONJUNTO DE CARTAZ,
PÔSTER, BANNER
Título:  Automedicação
Agência:  Escala
Cliente:  Secretaria da Saúde / RS

Título:  Desaparecidos
Agência:  Paim
Cliente:  Banco de Sangue GHC

Título:  Sonzeira na Cidade
Agência:  Paim
Cliente:  Rádio Ipanema

Título:  CO2
Agência:  Paim
Cliente:  Moinhos Shopping

 PEÇA PROMOCIONAL / BRINDE
Título:  Convite Conta-Fios
Agência:  Escala
Cliente:  Impresul

Título:  Cartão de aniversário TH
Agência:  TH
Cliente:  TH

Título:  Sacola ecológica
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Angeloni

Título:  Press Kit
Agência:  Competence
Cliente:  Sicredi

 SÍMBOLOS E LOGOTIPOS
Título:  Tijolaço
Agência:  Dez Propaganda
Cliente:  Dez Propaganda

 GRÁFICA
Título:  Cartão de Visita
Agência:  Novacentro
Cliente:  Methodus

Internet
Hotsite
OURO

Título:  Opanka  “Com O Pé Nas Férias”
Agência:  AG2
Cliente:  Opanka

Título:  Olympikus  “Conspiração Pequim”
Agência:  AG2
Cliente:  Olympikus

PRATA

Título:  BU – Pequena Exposição Monstruosa.
Agência:  Paim Comunicação
Clientes:  Moinhos Shopping e Alma Gorda

Título:  Mundinho Brandili
Agência:  e21
Cliente:  Brandili

Título:  Centenário Colorado
Agência:  e21
Cliente:  Sport Club Internacional

Título:  Somos Feitos d´Água
Agência:  Bits
Cliente:  Trópico Surf Shop

Título:  Embraer “Ebace 2008”
Agência:  AG2
Cliente:  Embraer

Título:  Olympikus  “Super Vôlei Brasil”
Agência:  AG2
Cliente:  Olympikus

BRONZE

Título:  Testchê
Agência:  GlobalComm
Cliente:  Correio do Povo

Peças de
Mídia Web

Campanhas
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registro

saiu
A SEMANA ARP DA COMUNICAÇÃO 2008 FOI NOTÍ-

CIA EM INÚMEROS ÓRGÃOS DA IMPRENSA E EM

DIFERENTES MÍDIAS. NESTAS PÁGINAS REUNIMOS

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS REPORTAGENS PUBLI-

CADAS NOS JORNAIS DO ESTADO.

O que

por aí
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estrelas
Noite de muitas

Mais do que conhecer profissio-

nais e empresas premiados do ano, o

Jantar da Propaganda é o momento de

confraternizar. A festa, uma promoção

da RBS, ocorreu na noite do dia 20 de

novembro nos salões da Associação

Leopoldina Juvenil, quando a Semana

se encaminhava para o final.

Vale lembrar que até 2003 a expo-

sição do trabalho do trade, sua premia-

ção e o jantar propriamente dito acon-

teciam numa única noite. Hoje, alçado a

Semana ARP da Comunicação, com seis

dias de atividades, o jantar não diminui

em descontração e importância. Pelo

contrário. “O jantar estava maravilho-

so, com as pessoas a fim de confrater-

nizar, coisa que eu não via há muito tem-

po. Nem no ano passado o entusiasmo

era o mesmo”, considerou Celso Chit-

tolina, presidente da ARP. Durante o

evento, também aconteceram as princi-

pais premiações do trade gaúcho, como

a escolha da Empresa de Comunicação

do Ano, Publicitário do Ano e Grand

Prix de Platina para o melhor case com-

pleto de comunicação.

A principal premiação da comuni-

cação gaúcha teve, em 2008, inscrições

recordes. Foram mais de 1.470 peças de

83 empresas, entre agências, produto-

ras, empresas especializadas e fornece-

dores. A divulgação das premiações foi

dividida em etapas e intercalada com os

pratos servidos no jantar.

A apresentação ficou a cargo dos

seguintes profissionais, em dupla e

momentos diferentes da noite: Patri-

cia Parenza, Felipe Vieira,  Roger Le-

rina, Milene Zardo e Magda Beatriz.

É no Jantar da
Propaganda que
os profissionais
confraternizam,

é o momento
 de descontrair

 e comemorar
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Irresistível

Tim
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Por seis dias, a Semana ARP da

Comunicação se perguntou e espalhou o

questionamento para quem quisesse ouvir :

“O futuro é passado, e agora?”. No

sábado de encerramento, terá sido mera

coincidência a remissão a um dos mais

autênticos e importantes nomes da música

brasileira? A banda Tributo a Tim Maia

(www.tributoatimmaia.com.br) colocou todo

mundo para dançar na tardinha de sá-

bado, dia 21, encer rando a Semana

ARP da Comunicação 2008, em palco

montado na pracinha do DMAE com

patrocínio da RBS. Mas será que deu para

esquecer a pergunta? O suingue irresistí-

vel que vinha do palco não podia ser uma

resposta ao tema da Semana? Alucinações

à parte, vibração, bom humor, paixão,

entrega e alma no que se faz foram senti-

mentos sugeridos em boa parte das palestras

que tentaram apontar caminhos no caos da

comunicação moderna. E esse mix de senti-

mentos não tem melhor representante do que

Tim Maia, o autêntico Tim Maia. O futuro

é passado, e agora? Autenticidade não tem

passado, nem futuro. É sempre agora.

A energia e
o suingue de
Tim Maia foram
o arremate
perfeito
para a Semana
ARP 2008
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frases

“SOBRE AS NOVAS FERRAMENTAS, NÃO ACHO QUE A GENTE TENHA DE ENTENDER DE TUDO. LÁ NA AGÊNCIA, A GENTE NÃO TEM NENHUM
PROBLEMA EM ACIONAR GENTE QUE ENTENDE. ACHO MUITO BACANA QUE TENHA OUTRA AGÊNCIA ESPECIALIZADA NAQUILO. A AGÊNCIA QUE
TENTA FAZER TUDO ESTÁ ENTRANDO NUM BECO SEM SAÍDA.”    CELSO LODUCCA

“EU VEJO A ÁREA DE PLANEJAMENTO, ATUALMENTE, ABARCANDO OUTROS SETORES DAS AGÊNCIAS, NUMA ATUAÇÃO PLURIDISCIPLINAR/
COLABORATIVA. COMO NUMA SOPA EM QUE SE VÃO COLOCANDO VÁRIOS INGREDIENTES E, QUASE POR MILAGRE, DÁ CERTO. TALVEZ ESSE
SEJA O FUTURO.”   BERTRAND COCALLEMEN (F/NAZCA)

“O DIFERENTE É CADA VEZ MAIS BEM-VINDO.”
LÉO PRESTES (W3HAUS)

“QUEM DÁ VIDA AO PRODUTO É A VOZ QUE VAI REPRESENTÁ-LO. A PRIMEIRA IMPRESSÃO REALMENTE É A QUE FICA E, POR ESSE MOTIVO, O
LOCUTOR TEM QUE ESTAR IDENTIFICADO COM O PRODUTO. ÀS VEZES SE É EFICIENTE E NÃO EFICAZ.” FABÍOLA LIMA, DIRETORA DA DOMINIU
MARKETING VOCAL

“A ASSESSORIA DE IMPRENSA PRECISA PASSAR POR PROCESSO PROFUNDO DE MUDANÇAS. O FORMATO ATUAL ESTÁ FADADO A DESAPARE-
CER.” MARCELO RECH, DIRETOR-GERAL DE PRODUTO DO GRUPO RBS

“EVITE SALAS ÚNICAS. OS DIRETORES DEVEM ESTAR NO MEIO DA CONFUSÃO PARA ENTENDER O QUE ACONTECE NA EMPRESA.”
ANDRÉ MATARAZZO (GRINGO)

“NÃO PARTICIPE DE CANNES.”
ANDRÉ MATARAZZO (GRINGO)

“PROFISSIONAIS PRECISAM MAIS SOLA DE SAPATO NAS RUAS OBSERVANDO O COMPORTAMENTO DOS COMPRADORES, PARA CRIAR ESTRA-
TÉGIAS DE COMUNICAÇÃO MAIS EFICAZES.”  DADO SCHNEIDER, DOUTOR E CONSULTOR EM COMUNICAÇÃO

“O MERCADO ESTÁ TOMADO DE PRODUTOS PARECIDOS, COM BRIEFINGS SEMELHANTES E SOLUÇÕES IGUAIS. SER EFICIENTE DEIXOU DE SER
DIFERENCIAL PARA SER ESSENCIAL.”   ADRIANA CURY, PUBLICITÁRIA E EX-PRESIDENTE DA MCCANN

Falso ou
Verdadeiro?
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“IDEIAS ISOLADAS DESAPARECEM COM O TEMPO. CONCEITOS NÃO.”
MÁRCIO CALLAGE, GERENTE DE MARKETING DA VULCABRAS/AZALEIA

“ACABOU A ERA DO MEGAFONE. É PRECISO IR AO PÉ DO OUVIDO DO CONSUMIDOR.” ALEXANDRE VIEIRA LOURES – GERENTE DE COMUNICA-
ÇÃO CORPORATIVA, DE MARKETING INSTITUCIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA AMBEV

“SEJA DESEQUILIBRADO. FAZ BEM.”
ANDRÉ MATARAZZO (GRINGO)

“EXISTEM MUITOS OLHOS PARA TE VER E POUCOS OUVIDOS PARA TE ESCUTAR. TRANSPARÊNCIA NÃO É MAIS OPCIONAL. ESTAMOS TODOS
NUS.” ARTHUR BENDER

“A TECNOLOGIA VAI ESTAR SEMPRE UM PASSO ATRÁS DA NOSSA IMAGINAÇÃO.”
ROBERTA FACCIONI, GERENTE DE CONTA INTERNACIONAL DA ISOBAR (LONDRES)

“QUEM GOSTA DESTA PROFISSÃO E A ESCOLHEU EXATAMENTE PORQUE NÃO SUPORTARIA UMA VIDA PREVISÍVEL VÊ ESSA TRANSFORMAÇÃO
VERTIGINOSA COM ALEGRIA E NÃO COMO AMEAÇA.”  CELSO LODUCCA

“OS PUBLICITÁRIOS ESTÃO SOFRENDO DE SÍNDROME DE NOVA YORK: VIAJAM PARA LÁ, VEEM A PALAVRA SALE ESTAMPADA NA VITRINE,
VOLTAM PARA O BRASIL E FAZEM A MESMA COISA. POR MAIS ESDRÚXULO QUE SEJA.”
DADO SCHNEIDER, DOUTOR E CONSULTOR EM COMUNICAÇÃO

“A BUSCA PELA BIG IDEA E A BUSCA PELA AUTORIA DA BIG IDEA SÃO COISAS DIFERENTES. OS MELHORES TRABALHOS QUE FIZ FORAM
RESULTADO DE UM TRABALHO EM GRUPO. O APEGO AO EGO, À AUTORIA, É UM FREIO.”   BERTRAND COCALELMEN (F/NAZCA)

“LEVE-SE MENOS A SÉRIO. NÃO SEJA UMA DIVA CRIATIVA.  ESTAMOS APENAS FAZENDO SITES.”
ANDRÉ MATARAZZO (GRINGO)

NÃO FORAM POUCOS OS CONVIDADOS OU PALESTRANTES DA SEMANA ARP DA COMUNICAÇÃO

QUE, DESAFIADOS PELO TEMA DO PAINEL OU DO EVENTO INTEIRO – O FUTURO É PASSADO, E AGO-

RA?,  ANUNCIARAM ALGO SEMELHANTE A ISSO DIANTE DO MICROFONE:  “NÃO SOU GURU, NÃO VIM

DITAR REGRAS”, ETC. MAS AO LONGO DOS SEIS DIAS DE CONVERSAS E ENCONTROS, ALGUMAS

AFIRMAÇÕES, SOANDO COMO CERTEZAS, FORAM OUVIDAS. ABAIXO, ALGUMAS DELAS. ATENDENDO

JUSTAMENTE AO PEDIDO DA MAIORIA DOS PALESTRANTES, VOCÊ NÃO PRECISA CONCORDAR INTEI-

RAMENTE COM ELAS. FALSAS OU VERDADEIRAS? SE NÃO HÁ REGRAS, VOCÊ ESCOLHE.
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opinião

Eu acho

É inegável que a Semana está evoluindo a cada ano.

Mais apoiadores, mais envolvimento do mercado e

também na própria relação com a comunidade.

Mas ainda estamos longe do que podemos fazer com um evento

desta dimensão. É preciso que mais profissionais participem das

atividades, que as agências vejam isso como parte do aprendizado

coletivo, e não como uma espécie de “fuga do expediente”. Tam-

bém poderíamos ter maior envolvimento do Governo do Estado, que

não apoia o evento como deveria. O sucesso das palestras da Farm

e do Ronaldo Fraga comprova que a programação aberta, não ape-

nas de propaganda, deve continuar. Isso estimula o olhar multidisci-

plinar dos profissionais do meio, e também atrai outros tipos de pú-

blico, melhorando o nível dos debates.

que...

FÁBIO BERNARDI
DIRETOR DE CRIAÇÃO DA PAIM

A avaliação que faço é positiva. De qualquer modo,

sempre há melhorias a fazer. O Salão foi muito bem

organizado. Palestras boas, com pautas pertinentes.

O cancelamento da vinda de alguns nomes para os painéis, de

última hora, comprometeu um pouco, porque as palestras são o

ponto alto da Semana. São coisas que acontecem, por imprevis-

to. Acho que a Semana ganhou em importância pela inclusão no

calendário oficial da cidade. Integrar e fortalecer a nossa indús-

tria. Esse é o foco. Em 2008 foi mais um passo nesse sentido.

DANIEL SKOWRONSKY
SÓCIO-DIRETOR DA GLOBALCOMM
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Agregou muito ao evento haver tantas palestras

com conteúdos ricos e palestrantes interessantes.

Um ponto que precisamos ver é a questão do quó-

rum. Talvez pelo horário, painéis bem interessantes não tiveram

plateia cheia. Mas, de modo geral, o evento enriqueceu bastan-

te. Outro ponto a destacar é que, pela primeira vez, um cliente

patrocinou a Semana. Isso foi muito legal, porque extrapola a

coisa das agências, dos veículos e dos estudantes. O envolvi-

mento da Olympikus foi muito legal.

SE  A SEMANA ARP DA COMUNICAÇÃO, COM SUAS PREMIAÇÕES, FAZ UMA RADIOGRAFIA DO MERCADO PUBLICITÁRIO, APONTANDO O QUE FOI DESTA-

QUE DURANTE O ANO, AS GRANDES IDEIAS E, POR TABELA, O QUE NÃO FOI, É JUSTO QUE EM ALGUM MOMENTO A POSIÇÃO SE INVERTA. JUSTO E

SAUDÁVEL. AGORA, É A VEZ DE O TRADE SE AFASTAR E OLHAR A SEMANA COMO ALGO SEPARADO DE SI MESMO. O QUE FOI DESTAQUE E O QUE NÃO FOI

NESTA QUE É UMA DAS REALIZAÇÕES MAIS IMPORTANTES PARA O MERCADO PUBLICITÁRIO GAÚCHO? COM A PALAVRA, OS PROFISSIONAIS DO RAMO.

Acredito que a própria Semana é um grande ganho

para o mercado. Antes, a gente tinha o Salão, a noi-

te de prêmios, e não uma semana inteira. Os pai-

néis que trouxeram gente de fora, com ideias diferentes, foram

outro ganho. Gente com outras habilidades. Nosso negócio passa

por gigantescas transformações, e ter essas outras visões é muito

interessante. O que acho que se poderia fazer, e eu sugeri, é con-

centrar eventos à noite. Menos eventos, talvez, mas encorpar na

qualidade. Porque liberar toda a equipe para estar presente nos

eventos da manhã e tarde é complexo. Acho que se poderia ten-

tar um grande convidado por noite, quatro grandes palestras du-

rante a Semana. É uma sugestão. Mas de modo geral evoluímos

muito nesta Semana.

RÉGIS MONTAGNA
DIRETOR DE CRIAÇÃO DA ESCALA

LUCIANA GRAZZIOTIN
DIRETORA DE ATENDIMENTO DA DCS
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opinião

A Semana da Comunicação é um feito incrível que

precisa ser reconhecido e comemorado. Não é nada

fácil reunir as condições necessárias para promover

um evento tão complexo e cheio de atrações. Além de recursos

financeiros, é preciso muita paciência e muita cooperação. Se o

evento aconteceu, é porque essas condições estiveram pre-

sentes. Muitas palestras tiveram um ótimo nível de conteúdo e o

Jantar foi o melhor produzido desde que eu faço parte do merca-

do. Acho que o mercado realmente precisa olhar pra Semana da

Comunicação e ver como é afortunado em ter isso acontecendo,

especialmente se você comparar com outros mercados brasilei-

ros. Quantos têm isso? Talvez um ou dois, não mais do que isso.

GUSTAVO MINI
COORDENADOR DE CONEXÕES DA ESCALA

A Semana da Comunicação está evoluindo a cada

ano, com mais conteúdos, mais palestras

interessantes e melhor organização. É um evento

extremamente rico não só para o mercado publicitário, mas

para todo mundo que quer mais informação e conhecimento.

Acho que poderia ter mais participação. Não consigo

entender a baixa presença dos profissionais em debates e

palestras tão importantes.

BETO CALLAGE
VICE-PRESIDENTE E DIRETOR DE CRIAÇÃO DA DCS

( e u  a c h o  q u e . . .
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Acho que a semana como evento cresce a cada ano.

A organização é ótima, e a ideia de espalhar os

diferentes momentos pelo bairro é boa, e também

achei bons os nomes e palestras propostos. O horário diurno di-

ficulta bastante a presença de um público maior, que certamen-

te poderia participar mais se fosse fora do horário de trabalho.

Sugiro para o ano que vem concentrar os palestrantes mais im-

portantes/de outros mercados em horários mais acessíveis, como

meio-dia e início da noite.

A Semana saiu do circuito publicitário e entrou

para o âmbito da cidade. Fugiu do gueto e foi

pra vida. Ou seja, evoluiu. Como sugestão para 2009, o funda-

mental é proibir peças fantasmas nas inscrições. Já que fo-

mos pra vida, temos que ir mais: tudo o que for turmismo, e

peças fantasmas são exatamente isso, deve ser evitado.

MARCELO PIRES
DIRETOR DE CRIAÇÃO DA COMPETENCE

EDUARDO AXELRUD
DIRETOR DE CRIAÇÃO DA ESCALA
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parceria

Parece coincidência, mas um olhar

mais demorado dá a certeza de que foi, na

verdade, sintonia mesmo. Parceiros de lon-

ga data, a Impresul e a Semana da Comu-

nicação combinaram nos slogans.

Se a Semana ARP perguntou "o futu-

ro é passado, e agora?", a gráfica gaúcha,

ao completar 40 anos em 2008, respondeu

em uma frase o que significa o desafio diá-

rio de quem trabalha para viabilizar as ideias

dos publicitários: “comprando briga com

o impossível”.

O prêmio de fornecedor gráfico do

ano, no Salão 2008 durante a Semana da

Comunicação, é o reconhecimento de

uma parceria que se afina ano após ano.

A cada distinção dessas – a Impresul é a

gráfica mais premiada do Estado –, au-

menta a responsabilidade, concorda Jai-

ro Xavier Amaral. Foi a 12ª vez que a

empresa figurou entre os destaques do

Salão da Propaganda.

“Os prêmios são frutos de uma his-sintonia
ARP e Impresul:
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tória, de um contínuo investimento em aper-

feiçoamento e tecnologia. São frutos do

nosso esforço”, resumiu Jairo.

Com ele, compõem a diretoria da Im-

presul os sócios Angelo Garbarski, Regina

Garbarski e Fernando Garbarski, que tra-

balham juntos há mais de 20 anos. A gráfi-

ca foi fundada em 1968 por Marcos Fich-

bein e Gelson Brasil, já falecidos. Na épo-

ca, eles mantinham fortes vínculos com a

área de propaganda, o que se repete com a

origem dos atuais diretores e acabou direci-

onando o rumo de desenvolvimento da

empresa. Décadas depois, a Impresul é re-

ferência para o segmento. O tradicional anu-

ário da ARP leva agora o nome da gráfica:

Anuário de Criação ARP/Impresul.

Comprometida com a qualidade de seu

trabalho final, a empresa inaugura em mar-

ço, em sua sede, um estúdio fotográfico com

o que há de mais moderno em equipamen-

tos e iluminação. “Individualmente, ficaria

oneroso para o profissional de fotografia

dispor deles, então, a ideia do estúdio é ofe-

recer as melhores condições, num preço

acessível, a fim de melhorar a qualidade das

imagens”, explica Jairo. O investimento é

da ordem de R$ 500 mil.

Nos últimos anos, a empresa busca de

forma incessante a modernização de seus equi-

pamentos, que agilizam o processo num tra-

balho em que é preciso dispor de soluções

diversificadas. “O comprando briga com o

impossível se refere a isso: executar o que pa-

rece difícil, atendendo à demanda do merca-

do”, afirma Andréia Soares, diretora comer-

cial. Entre tais exigências, a rapidez.

“A cada ano que passa a cobrança é

por mais rapidez. Entre a ideia e a execu-

ção. Isso é um desafio para a gente”, diz

Jairo, comentando não somente uma reali-

dade do trabalho da empresa mas de toda a

área de comunicação. Aliás, assunto bastante

discutido nos painéis da Semana da ARP.

Até parece que o Jairo ficou lá, ouvindo nos

bastidores. Sintonia é sintonia.

“Comprando
briga com o
impossível.”
O slogan
dos 40 anos
revela a
personalidade
da Impresul
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Questões como territorialidade do certame e

divisão do evento em dois foram alguns dos pon-

tos discutidos na reunião que repensou as regras

para as próximas edições da Semana ARP da Co-

municação. O encontro ocorreu na sala Mercosul

do Sheraton Hotel. Logo na abertura, o presidente

da Associação Riograndense de Propaganda (ARP),

Celso Chittolina, destacou o esforço da atual dire-

toria para “fazer da democracia uma bandeira da

ARP”. Segundo ele, as ideias levantadas terão gran-

de peso na formatação das regras do Salão nos pró-

ximos anos. “O objetivo é tornar o evento cada

vez mais profissional”, ressaltou.

Conforme explicou o vice-presidente da ARP,

Mauro Dorfman, foram criados grupos para cada

área que, em encontros antes do evento, reuniram

conclusões e sugestões para o trade de abertura da

Semana. “Esta é mais uma etapa do compromisso

que assumimos para a reavaliação e consolidação

do Salão”, definiu. Sobre as sugestões apresenta-

das pelos grupos, Chittolina declarou que o que

for cabível será acatado e o que não for será acres-

centado à pauta da entidade para ser discutido com

os associados. O presidente da ARP destacou a re-

ceptividade do mercado e afirmou que a entidade

está no caminho certo. “Agora, temos que mobili-

zar o mercado para debater as regras”, destacou.

Uma questão polêmica levantada na reunião foi

a da queda de barreiras para a participação de agên-

cias, estúdios e produtoras de outros Estados. Para

abordar a territorialidade na inscrição de peças no con-

curso, Ricardo Batista, representante das produtoras

de vídeo, citou as diferenças no perfil dessas empre-

sas, já que algumas são gaúchas e atuam fora do Rio

Grande do Sul e vice-e-versa. Atualmente, podem par-

ticipar do concurso empresas com CNPJ local e que

sejam associadas à ARP. Além de sugerir que se pen-

se em novas categorias para agraciar agências digitais,

o sócio-diretor da AG2, César Paz, afirmou que é a

favor de promover a participação de empresas de ou-

tros estados no Salão. Representando o grupo das pro-

dutoras de som, Fábio Ditz defendeu mais coerência

entre as regras que permeiam o Salão. “Temos que

abrir espaço no certame para produtoras de fora no

sentido de agregar o valor, mas não podemos nos

perder e deixar de fomentar e incentivar empresas que

aqui estão estabelecidas”, disse ele.

Outra questão bastante discutida partiu do gru-

po de criação, que sugeriu dividir a Semana ARP da

Comunicação em duas, com eventos no primeiro e

no segundo semestre de cada ano. “Estamos suge-

rindo a transferência do Anuário para outro certa-

me. Assim, desprendemos a escolha da Agência do

Ano da escolha dos destaques profissionais e da pre-

miação das peças”, justificou Saul Duque. De acor-

do com a proposta dos diretores de Criação, a Se-

mana ARP continuaria sendo realizada no final do

ano, como um evento de “fechamento e celebração”.

As agências passariam a inscrever suas peças na com-

petição no mês de janeiro, e o julgamento acontece-

ria em março, em uma cerimônia de abertura do ano.

O grupo de fotógrafos, representado por Celso

Chittolina, pediu mais visibilidade para o portfólio

dos profissionais inscritos no Salão da Propagan-

da. Chittolina ainda sugeriu que as peças fossem

inscritas sem manipulação de imagem. “Acho que

estamos confundindo manipulação com photoshop

e photoshop com fotografia”, disse. O grupo do

atendimento, representado por Decio Krebs, su-

geriu a apresentação de peças das campanhas jun-

to aos cases, valorizando não apenas o trabalho cri-

ativo, mas também o de Atendimento, que passa-

ria a corresponder a cerca de 20% da pontuação na

premiação. Já Patrícia Carneiro, representando o

grupo de Planejamento, ressaltou a importância de

criar uma categoria “case de Planejamento em Co-

municação”, para codificar a pontuação e não dis-

criminar o Planejamento por áreas.

Entre as novidades da programação 2008 da Semana ARP da Comunicação, o debate com o trade antes

mesmo da abertura oficial do evento deu o tom de integração que a diretoria da entidade vem buscan-

do. Na segunda-feira, dia 17, a ARP abriu espaço para a discussão de normas e regras que regulam o

Salão, a fim de aprimorar o evento para os próximos anos. Diferentes grupos de profissionais foram

convidados a apresentar propostas visando produzir um relatório sem caráter deliberativo, mas indica-

tivo de anseios,  para servir de base para o regulamento do ano de 2009.
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A Semana
precisa
o mercado

entrevista

Arthur Bender, Mauro Dorfman e Celso
Chittolina repassam os principais

momentos da Semana ARP da
Comunicação nesta entrevista

concedida em conjunto, após o evento

integrar
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nal. Visitantes de outros mercados cir-

cularam pelo bairro, viram os materiais

expostos, as marcas e ficaram chocados

com o poder, a abrangência, a progra-

mação. A gente pode comemorar por-

que a presença na maioria dos eventos

foi muito boa. Houve coisas importan-

tes às quais faltou público, mas é tam-

bém uma questão de amadurecimento.

Na abertura de alguns painéis,
o Chittolina chegou a pedir
que as agências liberassem
seus profissionais. O que vo-
cês estavam percebendo?

 BENDER
A gente conseguiu nos últimos dois

anos levar para dentro dos eventos con-

sumidores, estudantes, gente que tem

curiosidade sobre o negócio, porque os

temas eram abrangentes. E isso a gente

sempre quis. Nada de evento herméti-

co, mas colocar a comunicação no meio

da comunidade. O Chitto reclamava que

alguns eventos mobilizaram diferentes

públicos mas se via poucos profissio-

nais do mercado em alguns painéis.

 CHITTOLINA
Eu acho que, se todo ano em tal

época tem aquele evento, todo o mer-

cado deveria se planejar para ele. Uma

coisa que me chamou a atenção, por

exemplo: na palestra do diretor de mar-

entrevista

Aliada ao clima colaborativo que

dominou a Semana ARP da Comu-

nicação 2008,  incentivando a con-

versa aberta e construtiva com o

mercado, a revista Review fecha

com uma entrevista tripla. Celso

Chittolina,  Arthur Bender e Mauro

Dorfman comentam algumas ques-

tões que permearam os principais

momentos e avaliam a Semana

como um todo, cientes de que o tra-

balho para 2009 já começou. E os

três encerram esta entrevista exa-

tamente como a Semana ARP da

Comunicação começou: “Para

2009, a gente precisa de muita par-

ticipação. Nosso mercado é cheio

de capacidade de trabalho, de ca-

beças maravilhosas, que precisam

se envolver”, afirma Dorfman. “Tem

vontade de mudar? Tem vontade de

fazer algo pelo mercado? Então,

vem. Tem espaço”, convida Bender.

Como vocês avaliam a Se-
mana ARP da Comunicação?

 CHITTOLINA
Apesar de termos tido um retorno mui-

to bom para a Semana, quem organiza

o evento sabe onde pode ficar melhor.

Como? Aprofundando as questões de

dentro e de fora do mercado. Amplian-

do a qualidade não só das palestras, dos

convidados, mas também do julgamen-

to. Estamos longe do ideal e nunca te-

remos o ideal. Mas a conversa com o

trade nos foca numa questão de extre-

ma importância: a quantidade e a quali-

dade dos prêmios. Se conseguirmos

conversar com o mercado – o que não

é fácil – teremos um trabalho árduo pela

frente, que é de chegar a um regulamen-

to que expresse o que o mercado exige.

Ou a gente vai aprimorar o que fizemos

em 2008 ou vamos mudar radicalmen-

te para 2009. Ter ou não ter agência do

ano, por exemplo. Há quem se posicio-

ne contra e outros acham necessário. São

posições bem distintas que vão fazer

com que a nossa gestão vá para um lado

ou para outro. Eu não saberia dizer ago-

ra. Tudo vai passar por avaliação.

 DORFMAN
Mas acho importante ver a Semana

como um todo. Isso sim é um grande

sucesso. O formato da Semana, deba-

tes, eventos e exposições concentrados

no bairro, eventos gratuitos, é sensacio-
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keting da Azaléia, um cara que esteve

40 dias na China, vendo todo o investi-

mento da empresa lá. Se eu sou da Dia-

dora, da Paquetá, eu tenho que estar

nessa palestra. Claro que as agências não

podem estar presentes a semana toda.

Mas me parece que falta planejamento,

falta olhar o programa e pinçar as coi-

sas mais importantes para cada um.

 BENDER
As primeiras edições no Cais do

Porto eram terríveis, palestras com 10

pessoas. Porque tinha essa coisa de for-

çar. Mas fomos criando uma certa rele-

vância. Hoje encontramos clientes assis-

tindo ao painel, e esse era nosso objetivo.

 CHITTOLINA
Isso de ir para o bairro, buscar o

contato, nunca existiu em 52 anos de

ARP. Foi em 2007 e 2008. Hoje todo

mundo participa, nem que seja circu-

lando. Não existiam volumetrias que

mostrassem o evento. Não tinha clien-

te participando, como ESPM, Claro,

Olympikus. A gente sabe que tem de

melhorar, vamos fazer força para isso,

mas já existe uma abrangência maior.

 BENDER
Analisei 32 eventos no Brasil e

criei uma matriz que indicava o que era

importante para o mercado nesse tipo

de proposta. Primeiro, diversidade de

público. Segundo, abrangência. Depois,

profundidade e relevância para o mer-

ASSISTIR A DISCUSSÕES COMO ESSAS É POSITIVO, POIS OFERECEM UM PANORAMA

GERAL DA RELAÇÃO ENTRE A IMPRENSA E AS EMPRESAS. OS CASES DE ADMINISTRA-

ÇÃO DE CRISES E A FORMA COMO FORAM TRATADOS PELOS JORNALISTAS REFORÇA-

RAM AINDA MAIS O QUANTO É IMPORTANTE TER CREDIBILIDADE.

S I D N E I  A L V E S ,  A T O R  E  P R O F E S S O R  D E  I N G L Ê S   
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cado. A Semana ARP conseguiu esses

quatro. O evento é sem dúvida um dos

mais importantes do país. Nos últimos

três anos, a gente vem num crescendo.

Saímos de cem associados para 500.

Relevância? Tinha pouquíssima. A

ARP estava fora do mercado. Agora,

o evento está inserido no calendário ofi-

cial da cidade. A comunidade tem no-

ção do que é a ARP.

 CHITTOLINA
Foram recordes de inscrições e de

arrecadação. Os clientes tiveram gran-

de participação. Também os patrocina-

dores foram de grande importância. O

diretor geral de marketing da ESPM, du-

rante o Jantar da Propaganda, nos falou

a seguinte frase: “Estamos de novo ano

que vem com vocês, porque um evento

como esse não existe no Brasil”. A gen-

te tende a fazer uma avaliação menor,

cheia de critérios e muita autocrítica.

Mas quando alguém de fora vem e diz

isso, é de entusiasmar.

Como foi formado e que cri-
térios de funcionamento gui-
aram o júri e suas avaliações?

 DORFMAN
Seguiu uma regra usada há alguns

anos. Os júris de publicidade foram for-

mados pela reunião de diretores de cri-

ação de várias agências. Eram 12 dire-

tores das 12 agências mais premiadas

nos dois certames anteriores e mais dois

entrevista

O JURIDIQUÊS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) DIFICULTA MUITO SEU

ENTENDIMENTO. ALÉM DISSO, ELE ABORDA APENAS A QUESTÃO DO CONSUMIDOR,

DEIXANDO LACUNAS DE INTERPRETAÇÃO. INICIATIVAS COMO ESSA DA SEMANA DA

PROPAGANDA EM PROMOVER UM DEBATE SOBRE O CDC SERVEM PARA MELHORAR O

ENTENDIMENTO E A RELAÇÃO DO CÓDIGO COM A PROPAGANDA.

Â N G E L O  B R A N D E L L I  C O S T A ,  E S T U D A N T E  D E  P S I C O L O G I A
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convidados da ARP. Para garantir o ní-

vel do julgamento, houve uma mudan-

ça. Em caso de falta, os substitutos se-

riam indicados pela ARP e não pela pes-

soa ausente. Isso garantiu que o julga-

mento fosse muito criterioso, mais exi-

gente, com menos grand prix e ouros.

Como avaliam as mudanças
feitas? Haverá mais altera-
ções para o próximo ano?

 BENDER
     Nosso desafio é construir um re-

gulamento o mais próximo da reali-

dade do mercado. É um desafio gi-

gantesco. Juntamos os três salões, que

se transformaram em áreas de um

grande salão. Essa foi a grande mu-

dança, que implicou um trabalho enor-

me para parametrizar as regras. Usa-

mos como parâmetro o mais comple-

to, o Salão da Propaganda. Outra

grande mudança foi, através de pon-

tuação, escolher a empresa de comu-

nicação do ano, aquela que domina

propaganda, marketing promocional,

design, internet. Vencido pela Escala.

Outro destaque foi o prêmio Platina.

 DORFMAN
Mas uma questão importante aí é

como vai ficar o futuro. Em 2008 hou-

ve todas as modificações. A partir de

2009, será a consolidação dessas regras

através de debates que já começaram.

Fizemos uma reunião plenária durante

a Semana da Comunicação e agora a

gente começa um processo de avalia-

ção do que foi sugerido para tentar um

regulamento definitivo, simplificando

critérios, e afinado com o mercado.

 BENDER
Acho que vai haver um processo

de enxugamento muito grande de áreas,

categorias e premiações.

E tiveram retorno sobre isso?

 BENDER
Temos aí um paradoxo. Alguns

grupos pedindo mais premiações. E

gente do mesmo grupo reclamando

que tem prêmios e categorias demais.

A nossa sensação é de que vamos ter

de reduzir. Há processos, júris demais,

algo demorado demais, que até causa

uma desvalorização dos títulos. Não se

consegue dizer quem foram os gran-

des premiados do ano. Claro: essa pa-

vimentação que a gente deu em 2008

foi mais de 50% do caminho. Foi uma

grande subida de degrau, mas a gente

está vendo que tem de subir muito mais.

 DORFMAN
Há uma preocupação maior

que orienta nosso trabalho. O jul-

gamento tem de apontar para o fu-

turo e não para o passado. É uma

questão maior do que organização.

É possível ainda julgar peças

isoladas e considerar que isso é o

mais importante do nosso mercado?

Ou temos de olhar mais profun-

damente para atividades integra-

das? Se ater a disciplinas até

então marginais? Não se trata de

um regulamento que funcione

direitinho, mas cujo resultado

aponte para o futuro.

 DORFMAN
Para que servem os salões? A

gente vem defendendo há muito tem-

po que não é para se autopremiar, au-

toaclamar todos os anos. Mas que se-

jam uma espécie de autocrítica do tra-

balho realizado no mercado. Ver até

que ponto o que fazemos no Estado

é relevante, tem qualidade.

No encontro com o trade, fa-
lou-se em participação de
agências de fora do Estado.
Isso é considerado?

 BENDER
A ARP é uma associação rio-

grandense de propaganda. Não

estamos aqui para julgar o

trabalho do Brasil ou do mundo.

 DORFMAN
Não se trata de protecionismo,

separatismo ou isolacionismo. Nem

de reserva de mercado, fechar por-

teiras. Não é isso. Nossas empre-

sas têm de ter nível nacional e in-

ternacional, sim, mas quando se tra-

ta de medir o mercado, a gente tem
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de delimitar a fronteira. Até para

que o certame seja relevante.

Usamos a metáfora do futebol. O

campeonato gaúcho vai ter jogado-

res de qualquer lugar, mas os times

são gaúchos. É uma questão de re-

levância. De pegar o resultado do

Salão e poder dizer “tem um corte

aqui que compara coisa com coisa”.

Senão fica um negócio caça-níquel.

O prêmio não é o mais importante

do que o conjunto avaliado.

Falou-se em elaborar uma car-
tilha que oriente as agências
sobre o que pode e o que não
pode no Código de Defesa do
Consumidor. Isso vai vingar?

 DORFMAN
A postura da representante do

Procon, Adriana Burger, foi muito

positiva, no sentido de haver uma

colaboração. Cabe às duas partes,

ARP e Procon, se aproximarem.

Uma cartilha de orientação para

agências e clientes pode ser uma

iniciativa muito boa. Os espaços

estão criados para isso.

Em vários momentos foi des-
tacada a intenção “mix” do
evento. Funcionou? Parece que
o mix ficou ainda maior do que
vocês esperavam.

 CHITTOLINA
Com certeza. E a intenção é

ficar maior ainda.

 BENDER
O primeiro conceito da Sema-

na era caleidoscópio. Para dar conta

desse negócio cada vez mais multi-

facetado, que envolve diferentes fer-

ramentas, disciplinas, meios, olha-

res, profissões e profissionais. Ago-

ra, as nossas práticas estão se ajus-

tando a isso.

 DORFMAN
Mas o nosso foco é o mercado

da comunicação. E vai sempre ser

para esse mercado. Quanto mais

gente interessada em ampliar o foco,

ok, mas a gente não vai fazer algo

que não esteja ligado ao negócio. Em

2008, por exemplo, se consagrou o

Inspirações, uma proposta iniciada

pelo Beto Callage no ano passado e

que ficou oficial. Pessoas ligadas ao

mercado da comunicação falaram

sobre suas inspirações na vida, e não

necessariamente sobre alguma tec-

nologia ou técnica de trabalho. Uma

atividade como essa é interessante

para qualquer pessoa que passava

na rua.

 CHITTOLINA
Isso toca no que, dentro da

agência, a gente chama de resgatar

a ideia. O computador acabou en-

gessando um pouco, tudo tem que

ter referências. A gente se afastou um

pouco da inspiração pessoal. Isso está

fazendo falta no mercado. Assim

como o photoshop deixou tudo muito

lindo e maravilhoso mas a realidade

não é essa e a gente está voltando.

O que é importante na propaganda

e na comunicação? A ideia. Não é o

computador ou a melhor ferramen-

ta. É a cabeça.

O que significa na prática a
Semana ARP da Comunica-
ção integrar o calendário ofi-
cial de eventos de Porto Ale-
gre?

 CHITTOLINA
A gente tem uma relação muito

boa com o governo municipal. Sem-

pre houve apoio. Fomos conversar

com o prefeito, José Fogaça, e pedir

para realizar o evento da forma mais

completa possível dentro do conceito

imaginado. Pedir o apoio das autar-

quias. O que significa isso? Precisa-

va que o prefeito se interessasse pela

ideia, reunisse os departamentos e in-

formasse que o evento interessava à

cidade. Ou seja, abrir caminho, des-

burocratizar nosso trânsito lá dentro.

Nesse sentido, a relação está espeta-

cular. Com o calendário, uma inicia-

tiva do prefeito, fica mais forte o vín-

culo entre nós, a prefeitura e a comu-

nidade. Facilita nossa circulação.

entrevista
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Como avaliam a qualidade
das peças e ideias apresen-
tadas pelas agências na
Semana?
 DORFMAN

Tivemos peças de excelente

qualidade. A produção do mercado

gaúcho é muito boa. Não precisa dar

desconto nenhum. O que me cha-

mou a atenção é que a peça isolada

está deixando de ser central na

atividade. Cada vez mais, interessam

os projetos, as ações integradas que

geram resultados. É verdade ainda

que o veículo rádio teve destaque em

2008. Mas também tivemos coisas

interessantíssimas em internet,

promoção... Para dificultar nossa

vida, está cada vez mais difícil

separar as categorias. A internet está

no elevador, saiu do computador, a

TV está no celular. O outdoor tem

movimento e a rádio é digital. Ou

seja, uma grande integração. O

futuro é passado, e agora? Agora, é

a ideia. Como sempre. A ideia que

encante, que seduza e que venda.

 CHITTOLINA
Por isso o desafio de adequar o

regulamento para acompanhar essa

diversidade. Que enxergue o mer-

cado mudando.

 BENDER
Nosso negócio é muito dinâ-

mico. Todo ano terá de haver

uma nova adaptação.

A INICIATIVA DA SEMANA DA PROPAGANDA, DE COLOCAR EM PAUTA A RELAÇÃO

ENTRE ASSESSORIA DE IMPRENSA E AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, FOI BASTANTE

VÁLIDA. DEBATES COMO ESSE FOMENTAM O PROCESSO DE UNIFICAÇÃO DO TRA-

BALHO DE COMUNICAÇÃO DESSAS DUAS ÁREAS QUE SÃO ESSENCIAIS NO PROCES-

SO DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA.

A N A  M O T A ,  J O R N A L I S T A
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Infelizmente, na maior e melhor Semana da Pro-

paganda já realizada pela ARP, houve um erro em uma

das premiações, a de Profissional de Planejamento do

Ano. Como está amplamente evidenciado nestas pá-

ginas, foi um erro involuntário, humano, que só não

foi detectado antes justamente pela lisura da premia-

ção, auditada por uma empresa independente e sem

informação prévia dos vencedores para a ARP.

Avisada pelo júri de um possível equívoco, a ARP

imediatamente acionou as empresas responsáveis para

uma conferência minuciosa – não apenas desta cate-

goria, mas de todo o julgamento. Detectado o erro

isolado, informamos as partes interessadas de que a

entidade faria a reparação pública, a fim de manter

intactos a credibilidade da premiação e o compromis-

so desta diretoria com a transparência dos seus atos.

Pedimos desculpas a todos os envolvidos e agra-

decemos emocionados e honrados as palavras de con-

fiança e reconhecimento ao nosso trabalho.

reparado
Equívoco

ARP divulga equívoco
na premiação de
Profissional de
Planejamento e corrige
publicamente o erro

"É uma situação muito es-

tranha e atípica pra todos. Mas

a ARP está corretíssima em

apurar os fatos e reconhecer

para o mercado quem fez um

belo trabalho e merece ganhar

o prêmio. O constrangimento,

nessa hora, é o de menos. O

mais importante é apurar o erro,

o que é de uma coragem admi-

rável, digna de uma entidade

cada vez mais madura e de uma

gestão comprometida com a

transparência. Para nós, aqui na

Paim, já valeu o ano. Estamos

muito satisfeitos e felizes com

o nosso desempenho em todos

os aspectos."

LARA PICCOLI

DIRETORA DE ATENDIMENTO
E PLANEJAMENTO DA PAIM

premiação
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“Fiquei muito feliz de rece-

ber a notícia de ter ganho o prê-

mio de Planejadora do Ano de

2008. Mas também não me sinto

confortável em festejar porque,

devido à importância do prêmio,

sei que essa confusão também

causou uma série de constrangi-

mentos para muitas pessoas

competentes, sérias e que respei-

to muito – os outros concorren-

tes, a ARP, os auditores, os cole-

gas das diferentes agências, os

clientes, entre tantos outros en-

volvidos. É uma situação absolu-

tamente atípica e isso traz à tona

sentimentos atípicos.

Independentemente do inu-

sitado, não posso deixar de agra-

decer e dividir o prêmio com a

equipe da Escala e em especial

meus colegas do Planejamento,

e da mesmo forma a Lojas Ren-

ner  – o case vencedor, bem

como os sócios da agência por

me confiarem há dois anos a li-

derança do departamento de

Planejamento.

Acima de tudo, quero ressal-

tar a postura da ARP, que, apesar

do tempo, teve a coragem de me-

xer em algo tão delicado com o

objetivo de ser justa, reconhecen-

do o meu trabalho. Gostaria que

meu título tivesse sido anuncia-

do no momento certo, mas por

outro lado penso que, após o ocor-

rido, esta atitude transparente da

ARP fortalece a seriedade da enti-

dade e do Salão. Muito obrigada.”

LUCIA XAVIER

DIRETORA PLANEJAMENTO ESCALA
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