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Quando fizemos a pergunta “Qual o Próximo Passo?”, 

nossa intenção não foi fazer um exercício de adivinhação 

ou praticar futurologia.

A pergunta se referia ao próximo passo que já estamos 

dando. O próximo passo dessa caminhada que já tri-

lhamos em nossas empresas e como profissionais do 

mercado da comunicação.

Também não queríamos, por saber que é impossível, 

responder a essa pergunta. Porque mais importante do 

que as respostas que se julgam certas é a provocação, 

o questionamento, o debate, a dúvida.

Porque nos dias de hoje, se alguém não tem dúvida sobre 

o que ou como fazer está fazendo errado. Se sabe com 

100% de certeza o que está fazendo, é porque não está 

fazendo nada de novo.

O mundo muda, e muda rápido. E algumas dessas 

mudanças, na comunicação e na sociedade, foram dis-

cutidas na Semana que esta revista retrata e recupera.

As mobilizações de rua, a Copa do Mundo no Brasil, a 

internet das coisas, o live  marketing, a geração pós-yez, 

a nova mobilidade urbana, a interface da tecnologia com 

a propaganda, os processos criativos em diferentes áreas 

foram debatidos em profundidade com todos aqueles que 

se questionam sobre os próximos passos dos nossos 

negócios, da nossa profissão e das nossas vidas. Porque 

se não temos as respostas, ao menos sabemos a direção: 

e esta é misturar, conectar, interligar a propaganda e a 

editorial

O caminho passa pelo
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comunicação com a arte, a tecnologia, a gastronomia, a 

arquitetura e toda a indústria criativa. Uma das indústrias 

que mais olham para o próprio umbigo precisa, cada vez 

mais, olhar para fora de si mesma.

Contudo, fiéis ao nosso espírito questionador e sem 

medo de mudar, também queríamos provocar uma 

outra reflexão com o tema do próximo passo. Afinal, 

qual o próximo passo da Semana ARP da Comunicação? 

Depois de 10 anos, não seria a hora de mudarmos o 

formato? Ele ainda faz sentido? Ele pode ou deve ser 

diferente?  Como e em que direção devemos prosseguir 

daqui pra frente?

Fazer a Semana, na atual dimensão, é uma tarefa her-

cúlea e quase impossível. Hoje, ela para em pé graças 

ao apoio inestimável da Rede Globo, parceira de primeira 

hora deste projeto, da RBS, enorme apoiadora do nosso 

Jantar da Propaganda, da ESPM, que está ao nosso lado 

há algumas edições, e da Impresul, que apoia inclusive 

o nosso anuário de criação. E se não fosse a parceria de 

agências, fornecedores e veículos, que se aliam conosco 

nos produtos e mobiliários espalhados pelo bairro, seria 

impensável erguermos esse evento. A todos, patrocina-

dores e apoiadores, nosso gigantesco muito obrigado. 

Esta Semana é tão de vocês quanto nossa. E é de vocês, 

junto com a ARP, a responsabilidade de discutir qual o 

próximo passo de todos nós e do mercado gaúcho. Nesta 

semana e em todas as que virão pela frente.

questionamento
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campanha
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Rodrigo Arriondo, 

agência Morya RS

O primeiro 

a discussão 

de ideias
A busca frenética por respostas sem 
mágica e de forma efetiva trouxe um 
bem-humorado paralelo entre os desejos 
natos do ser humano por respostas 
rápidas e a rotina dos profissionais 
da área de comunicação

Quisemos 

apresentar uma 

campanha que 

aliviasse a pressão 

que vivemos no 

nosso dia a dia. 

Trabalhando com 

o humor, com 

atores que fazem 

parte do mercado 

publicitário, fizemos 

com que as pessoas 

se engajassem 

na ideia e, claro,

na Semana 

da Comunicação

passo é
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Mudanças velozes, provoca-
das por tecnologias e redes sociais, 

-

da constante – e tão distante – equa-

o pensar, o agir e o responder invade 

-

-
nal e a curiosidade pelo  que está por 

– Partindo desse princípio, pare-

-

revelando que, para conseguir tudo 

-

-

-

-

disso, era preciso engajar não só os pro-

ressalta Arriondo.
-
-

qualidade, sua criatividade e seu talento: 

isso na prática para anunciantes e 
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Criativa
Gentileza

Ações que integram a Semana ARP 
da Comunicação com a cidade de 
Porto Alegre já são referência no evento. 
Na décima edição, a inspiração veio 
de São Francisco (EUA).
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visual

atenção ao “invadir” as ruas da Ca-

outdoor do evento, a Liquens conceito.
arquitetura.design realizou na edição 

-

-

ou cidades”, explica a arquiteta Da-

de Vento, que traz desde edições 

-
-

no local destinado para duas vagas 

-

“A Semana ARP 

da Comunicação 

chegou à maturidade, 

e a arquitetura e as 

ações que criamos 

ao longo desses 

anos contribuíram 

para costurar essa 

trajetória. 

O evento é uma das 

nossas paixões”
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-

incluindo os cenários das palestras, 
-

“Comemoramos 

o sucesso de um 

evento que passou 

a fazer parte da 

agenda da 

nossa cidade. 

A cada ano, o 

desafio é diferente, 

é maior”

ideias, a partir da proposta de Marce-

-

-
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Próximos passos 

patrocinadores

com confiança
Sem bola de cristal, sem riscos desnecessários. O futuro 
da comunicação, principal discussão da Semana ARP, conta
com a participação de empresas que acreditam no evento
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-

anos. Mas, ao contrário de grandes 
-

a participação dos patrocinado-

-

-

-

-

-

-

-
-
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-

Inspirados e
bons de papo

atividade paralela inspirações
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atividade paralela inspirações
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Sebastián Borensztein
O  Q U E  É  I N S P I R A D O R  P A R A

coleção inusitada de uma amiga, que guar-

da recortes de notas com notícias absurdas 

publicadas em jornais, foi o ponto de partida 

para a inspiração do mais reconhecido trabalho 

do cineasta e roteirista argentino Sebastián 

filme Um Conto Chinês conta a vida de Roberto 

(vivido pelo ator Ricardo Darín), um argentino 

recluso e mal-humorado. Com uma vida pacata, 

vê a comodidade cair por terra ao encontrar com 

um chinês recém-assaltado e que não fala uma 

palavra em espanhol. 

O filme, sucesso de crítica, mostra um perfil do 

cinema argentino que traz desafios para roteiristas 

e diretores, segundo Sebastián.

nosso 

cinema é medíocre e que o público tem um olhar 

muito crítico em relação aos nossos filmes. Me-

lhoramos e nos aproximamos cada vez mais do 

público, mas a nossa identidade ainda não namora 

como deveria com as pessoas, ainda estamos 

voltados mais aos festivais. Isso é um desafio”, 

afirmou durante sua participação no Inspirações, 

E a conversa foi além do inspiracional. No início 

da carreira, Sebastián também atuou na área da 

criação publicitária, experiência que interage dire-

tamente com sua atual rotina profissional.

“Trabalhei muito tempo com redação publicitária. 

explorar esta área, tanto na redação quanto na 

direção de filmes publicitários. Quanto mais se faz, 

mais se aprimora o olhar, coisa fundamental a um 

bom profissional”, destacou.

Entre as diferenças de mercado, o cineasta 

conforme o diretor, ajuda e permite que se tenha 

mais liberdade de criação. No cinema, as diferenças 

crescem ainda mais.

“O cinema americano, por exemplo, é dos produ-

tores e não dos diretores, tem muita interferência 

e imposições. No cinema argentino o filme é meu. 

E eu quero fazer um cinema livre”, disse. 

atenção especial àquelas ideias que simplesmente 

não consegue tirar da cabeça. E a partir de fatos 

perder o senso crítico – mesmo que ele venha de 

fora, sempre estando aberto às opiniões alheias.

“Muitas vezes assisto a filmes e penso: esse diretor 

não tem amigos. Sempre mostro o filme off-line 

para os amigos criticarem. O diretor deve deixar de 

lado o ego e aceitar as críticas, é isso que ajuda a 

construir um bom filme”, finalizou.
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Cláudia Laitano
O  Q U E  É  I N S P I R A D O R  P A R A

Como não poderia deixar de ser, os livros são 

desde a infância a grande fonte de inspiração 

da jornalista Cláudia Laitano. Logo no início do 

encontro, definiu o hábito como um traço pessoal, 

que foge do modelo de herança cultural familiar.

de superação. Sou nascida em uma família de 

classe média, estudei em colégio particular...”

Em partes. Desde muito jovem, enfrentava leituras 

horas a fio, algumas delas como uma viagem no 

tempo, outras com persistência de gente grande.

 “O livro que me fez descobrir a leitura foi Os doze 

trabalhos de Hércules. Foi uma sensação de ser 

roubada para outro universo. E o que mais queremos 

algo místico e que me deixou encantada pelos livros.”

Três nomes foram fundamentais em sua for-

mação: Roger Luis Borges, Simões Lopes Neto, 

Campo, de Erico Verissimo, trouxeram uma pro-

ximidade encantadora na adolescência.

“Eu morava no centro nessa 

época. E o livro, então, era um universo que eu 

passasse na porta da minha casa”, relembrou.

e guarda muitas leituras dessa fase. Uma delas, 

O Futuro de uma Ilusão, foi citada no encontro. 

Richard Dawkins, a quem ela atribui a função de 

“fazer o serviço sujo” de levantar temáticas como 

a que “Deus não é tudo”.

superação, Cláudia fugiu à regra contando, com 

orgulho, a força para vencer os capítulos da obra 

Grande Sertão Veredas, de Graciliano Ramos.

 “Foi a experiência de enfrentar algo muito difícil. 

Mas é um livro que te recompensa muito. Ensinou-

-me que, muitas vezes, é preciso dar chance ao 

livro. E o prêmio é muito grande.”

série  de Marcel 

, é encarado como um sério desafio. 

“É um processo de desaceleração. É difícil hoje 

se dedicar a um projeto como esse, de parar em 

meio a tanta oferta.”

russos Tchecov e 

colocavam na vodka naquele tempo. Impossível 

nascer tanto gênio como aconteceu por lá no 

atividade paralela inspirações





   

Foi nas águas do Rio São Francisco e 

seus afluentes que o artista plástico Walmor 

Corrêa mergulhou em uma de suas mais 

 

e Sereias, foi estendido ao público. Tanto o que 

acompanha seu trabalho com nuanças de uni-

verso fantástico quanto quem compareceu ao 

“Todos falavam sobre esses personagens 

por lá. Cabia a um poeta ou um artista atestar 

as suas existências”, iniciou a conversa.

 

índio que, segundo a crença local, namorou 

“Eu ficava me perguntando: como essa 

mulher não morria de embolia pulmonar? 

Não me interessava se ele estava mentindo. 

Fui beber da fonte de livros que falavam sobre 

médicos. Muitos me acharam completamente 

maluco”, recorda.

Com o tempo, uma verdadeira rede de 

amigos médicos embarcou na aventura de 

entender como o coração de um dos símbolos 

da série não explodia ao chegar à superfície. 

Foi o primeiro passo para lendas como a 

(meio homem, meio tamanduá) nascerem em 

uma nova interpretação.

atmosfera sombria que conduzia a rotina da 

pleno metrô.

“Vi um menino com a camiseta do Homem 

. Lembrei de quando eu era pequeno, 

e ganhava todos os concursos de desenho 

porque eu desenhava o Spider muito rápido. 

Foi quando pensei em fazer um adendo à 

quase à loucura”, conta.

Das fiandeiras e glândulas de seda su-

como parceiros.

trouxeram a percepção da tranquilidade com 

que as pessoas tratavam a finitude, e foram 

o estopim para as caixas de música com 

esqueletos de pássaros.

“É como um recado: não seja tolo, a vida 

termina.”

E foi a partir desta experiência que tomou 

forma a metamorfose das espécies ao longo 

da vida.

Caminhos inversos também o instigam, 

Simões Lopes Neto.

“Fui atrás de mulheres sul-americanas 

na Espanha que também têm seus direitos 

negados. Elas apontavam em desenhos suas 

dores e, assim, pude conhecer suas tristezas.”

Um trabalho que instiga a um mapeamento 

conjuntivo de grandes nomes da arte e da li-

teratura foi retomado há pouco tempo. Depois 

da experiência com Iberê Camargo, Walmor 

entrega-se ao mundo de Cecília Meirelles, 

cheio de surpresas.

“No meio do processo, um amigo me con-

tou que a Cecília era um verdadeiro furacão. 

E eu imaginando uma senhorinha”, brincou.

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

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

Não espere de Flávia Moraes uma resposta fácil para a 

realizadora, em sua conversa no Inspirações trouxe ao 

encontro de todos os presentes suas inquietações, suas 

ambições intelectuais, sua essência de quem cria e faz. 

Tudo ao mesmo tempo.

Filha de um dos idealizadores do Festival de Cine-

ma de Gramado, a publicitária sempre foi arrebatada  

por informações.

“O grande patrimônio que meu pai me deixou foi o 

relembra.

Flávia cresceu em meio aos quadrinhos. Lulu e Bolinha. 

de síntese e dramaturgia com que teve contato, usadas 

cartunistas roubarem sua atenção, como Fraga e Santiago, 

com suas narrativas curtas, que trouxeram a bagagem para 

os mais de 3 mil comerciais que realizou.

“Eu sempre fui fora da casinha. E sempre tive uma 

grande capacidade de abstração. Eu comecei desenhando 

Sua grande iniciação na “loucura”, como contou, foi 

o filme Subway, dos The Beatles. E não deixou de citar 

Federico Fellini.

“Fellini te pega em um lugar afetivo que você não 

consegue administrar”, define.

primeiros trabalhos, lembrou de forma divertida.

“Foi para um supermercado, com produtos para Carnaval. 

No fundo tinha uma imagem da Marquês de Sapucaí. Minha 

função era jogar confete em cima do pernil. Esse era o mercado 

que encontrei aqui no Brasil quando voltei da Europa.”

Inquieta, abandonou o mercado da propaganda para 

dedicar-se a projetos culturais, como o cinema.

“Fui buscar o sonho, sair da zona de conforto. Eu estava 

em janeiro com trabalho agendado para dezembro. Virei 

escrava da minha estrutura. Queria criar conteúdos que 

realmente fizessem a diferença. Dos 3,8 mil comerciais que 

alerta”, disse.

entender o “tempo de maturação de um projeto artístico”, 

está em fase de produção do filme Festa no Covil, um 

romance mexicano. Também participa de projetos, como 

um envolvendo Literatura.

Sobre as experimentações mundo afora, é enfática.

“Se tem gente ousando são as séries americanas. 

Como tu tens respostas mais rápidas do público, essa 

consumidora demente. Elas criam uma intimidade... fico 

com a sensação de que tenho que voltar para casa, pois 

Flávia Moraes
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atividade paralela inspirações

que faz de mim uma pessoa marqueteira e que 

chama as pessoas certas para as funções certas 

pode sugerir uma pessoa  Mas ao 

participar do Inspirações, a jovem escritora, com 

linguagem estética que beira o cinematográfico, 

trouxe ao encontro uma série de inspirações típicas 

das pessoas feitas para criar. 

Ruínas, hotéis abandonados, viagens e livros. 

Muitos, muitos deles. Observações que, por vezes, 

explicam passagens de seu mais recente romance, 

-

nados abriram a lista de exemplos.

“É como uma obsessão. No meu primeiro livro escrevi 

um conto sobre uma casa abandonada”, recordou.

Não muito distante fica a paixão por hotéis. Filha 

única, adorava viajar para passar as horas desven-

dando lugares grandes e misteriosos. Muitos deles, 

Gramado, com suas atividades de recreação para 

crianças, foi relembrado no conto Capitão Capivara.

Enquanto para muitos autores os personagens 

envelhecem junto consigo, Carol começa a se dis-

tanciar de suas criaturas. Hoje, imagina, eles estão 

em torno de cinco anos mais jovens do que ela.

“Gosto de escrever sobre a juventude, eles têm uma 

potência maior”, contou.

Escolhas literárias denunciam esta predileção, 

como o livro Lolita, de Vladimir Nabokov, lido 

inúmeras vezes.

“Foi um livro que me ensinou a narrar. É um sacana, 

mas eu simpatizo com ele. Nunca sabemos o que a 

do período entre guerras”, afirmou.

Cada inspiração foi, aos poucos, sendo interligada 

Eugenides, em .

Ágil, a sua narrativa também advém de quadrinistas 

que a escritora levou ao Inspirações.

tem uma ordem de leitura”, empolgou-se.

presente em suas caminhadas como recurso para 

“entrar no clima”. Sem falar nas viagens.

. 

amiga que estudou na França”, lembrou.

O processo criativo modifica-se com o passar do 

tempo e a experiência. Resultado de um esmero 

pela qualidade e grandes doses de exigência.

“Cada vez demora mais. O último livro levou três 

-

crevi em arquivos diferentes. No quinto, parei para 

ler tudo e vi que não tinha achado o tom. Reescrevi 

tudo, ficou apenas o primeiro”, disse.

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

A temática Qual o Próximo Passo?  
trouxe uma série de reflexões – e provocações 
– à Semana ARP de Comunicação

Não adivinhe: 
questione
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Em meio a mudanças rápidas de cenários, plata-
formas e tecnologias, a comunicação passa por uma 

seguir? Foi essa a provocação levantada pela Sema-
 

-

com o evento, com intervenções de mobiliário urbano 
-

abertura
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Ideia reforçada pelo Governo do Estado, repre-

-
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abertura
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Fenômeno

licença
Fábio Porchat e Gregório Duvivier, 
sócios, atores e roteiristas do Porta dos 
Fundos, falam do mais bem-sucedido 
canal na internet brasileira na abertura 
da Semana ARP de Comunicação

“O ponto inicial foi a periodicidade, algo não tão comum em 

não pede
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  Dia 18/11, segunda-feira, às 20h 
  Sheraton 
 Fábio Porchat e Gregório Duvivier

“Todos tínhamos uma ampla 

experiência como redatores da 

Rede Globo. Éramos felizes, 

mas faltava a liberdade plena” 

Gregório Duvivier

abertura
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A primeira grande “porrada”, contam, foi o 

“Historicamente os anunciantes pagam menos na 

“Tem uma questão conceitual 

da internet – a pessoa viu aquilo 

porque ela quis. Na TV tem 

muito conteúdo goela abaixo. 

Isso muda totalmente a relação 

entre produto e espectador. 

Ninguém coloca um vídeo no 

Youtube e vai embora. É uma 

atenção total”, Fábio Porchat
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Consumidor

 Dia 18/11, segunda-feira, 
às 16h   

 Sheraton   
 Amir Somoggi   

palestra

O  consultor em marketing e gestão 
esportiva Amir Somoggi explicitou a 
importância da preparação do mercado 
brasileiro para transformar grandes eventos 
em experiências completas para o torcedor 
– forma testada e aprovada no mundo na 
fidelização do cliente

Futebol Clube
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 Um fim à ideia preestabele-

em camisetas e placas em torno do 

apresentada pelo consultor em 

-

grande aula aos patrocinadores, 

comer boa comida, beber uma 

mundo afora proporcionam, muito 

Ainda na apresentação, So-
moggi falou da importância de 

-
 

-

-

-
cisa de envolvimento com clube, com  

-

real, de atrair para a compra mais e 

-
tentes a entender o esporte como 
negócio, veem mais como uma marca 

-

“É importante 

mostrar que marketing 

esportivo não é 

colocar uma marca 

na camisetinha do 

clube. Essa questão da 

mudança de perspectiva 

é fundamental para 

poder evoluir. 

O anunciante tem 

responsabilidade 

também, mas é uma 

batalha de todos 

nós, marqueteiros, 

publicitários e 

administradores”
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palestra

-
duros como Europa e Estados 

-

produtos para elas estão criando 

-

não está restrito apenas em grandes 

esporte, então se pode fomentar 
-
-

do patrocinador e movimenta-se   

-

-

-

No restante do mundo só se 

parte integrante da negociação de 
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por trás da mensagem
A irreverência

A frente da Furia Worldwide desde 2007, 
o designer argentino Guillermo Tragant 
levou à Semana ARP sua experiência 
como consultor criativo de companhias 
como Nickelodeon, MTV, Kenneth Cole 
e da revista Rolling Stone

palestra

 Dia 29/11,  terça-feira, às 11h
  Sheraton
 Guillermo Tragant 



49

“Todos podem e devem colabo-
-

-

tem muito da forma de comando 

suas palavras, sobreviveu à forte crise 

-
cional, Tragant foi diretor de arte 

suas premiações, indicações ao MTV  

internacionalmente sob o seu co-
mando, como o livro para colecionar 

-

curadoria com artistas, fotógrafos 
e ilustradores e pedimos suas livres 
interpretações sobre cada um desses 

-

-

foi a instalação de um tobogã de 

para formadores de opinião, com 
“segredos” de personalidades do 



50   

assumir riscos 

 Dia 19/11, 
terça-feira, às 14h  

 Sheraton
 Regina Augusto 

e Tim Lucas

debate

A mistura fina e sensível da visão
sociológica, de Tim Lucas, e a de impacto 
na mídia, de Regina Augusto, trouxeram 
reflexões sobre as manifestações de 
ruas de junho de 2013. Veja como 
foi a palestra Qual o Próximo, Brasil?
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debate

-

sobre as manifestações ocorridas em 
-

retora editorial do Meio&Mensagem, 
Regina Augusto, e o sócio-fundador 

-

o modo como vemos o tempo mudou 

O livro A Sociedade do Espetáculo, 

-

passagens de ônibus à corrupção, Regina 

“É uma geração ativa digitalmente, 
nasceu na estabilidade econômica e está to-

 
-

E esse ambiente online foi de-

-

um pouco braba foi pela opressão 

-

-

-

mos ânsia da juventude por algo 

-
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de preconceitos, intolerâncias e o 
fato de nem sempre se apresenta tão 

-

-

-
-

“As manifestações mostraram 
-

-

um problema: a gente é um pouco 

então eu acho que as redes sociais 

começaram a dar um pensamento 

geração sabe como são as coisas lá 

mais R$ 300 por um casaco que 
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ver a realidade social da sua ci-

pelo ciclismo e o “resgate da escala 

-
dadã do mundo em cima de duas 

documentários para canais como 

rendeu-se, no primeiro momento, 

-

liberdade, e eu comprei um fusca 

de seis a sete minutos para sair da mi-

Não deu certo: sou uma pessoa com 

a inclui no centro de pensamento 

“Temos o caso das bicicletas 

-
bram os paradigmas, como o pre-

e vestiários surgem com mais fre- 
-

pessoa para dentro da sensação de 

Jornalista há mais 
de 30 anos e 

ciclista uma vida 
inteira, Renata 

Falzoni conduziu a 
plateia da Semana 

ARP por um passeio 
de cidadania, 

energia e futuro

palestra

 Dia 19/11, terça-feira, às 16h
 Sheraton
 Renata Falzoni
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palestra

-
clo vicioso de mais e mais estradas e 

deve ser alçado a item primordial 

-

relações”, defendeu, ampliando a 

-

não passa pela sua cabeça quando enche o tanque do carro 
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 Dia 20/11, terça-feira, às 17h30
 Sheraton
 Marcelo Passos

Um dos primeiros assuntos 

destinados para internet e aplicati-
 

-

em meio a mercados tumultuados 

A figura do gênio, o publicitário, alçado 
a estrela e que vira sinônimo de uma 

agência, está em queda no modelo de 
trabalho dos dias de hoje. Quem 

afirma é Marcelo Passos, da DM9

palestra
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onde grande parte de colaboradores 

-

-
gundo ele, o atendimento entrega o 

-

entender tudo sobre o negócio em 

marcarão o consumo e a comuni-

-

-

-

“A sociedade não está aceitan-
 

“A ideia sempre será 

superior à gestão. 

Mas a ideia será feita 

em time. Gestão 

é importante pela 

sustentabilidade do 

negócio, mas a razão 

de a gente existir 

são as ideias.

Elas constroem  

uma marca, mudam 

um negócio.”
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rodada de ideias
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Como grandes empresas como Panvel,  
Zaffari e Sicredi focam esforços nas equipes  
de marketing plurais para atender consumi-
dores cada vez mais preparados para o que 
definiram como “armadilhas da propaganda”

é dívida
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rodada de ideias

Em uma Rodada de Ideias fran-

Denis Alessandro, pelo Zaffari, e 
Daniel Ferreti, pelo Sicredi, falaram 
sobre a rotina de estar à frente de 

ser ousado e, ainda assim, não abrir 
mão do retorno pragmático do dia 

-

-
 

plural, ele acorda pensando em sapato 

-

-

 

-

assessoria de imprensa com a força 

crescendo de importância de forma 

 – O ideal seria ter al-

-
cias ainda não conseguiram orbitar 
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 Dia 19/11, terça-feira, às 19h
 Sheraton
 Julio Mottin Neto (Panvel), 

Denis Alessandro (Zaffari) e Daniel Ferreti 
(Sicredi)

-
tão disso, mas se fragmentou muito a 

-

-

 

-

a regra, mas o propósito dela segue o 

 – A propaganda está 

modelo antigo de propaganda? Eu 

-

-
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rodada de ideias

A propaganda do Zaffari virou um 

-

 – A gente promete uma 

-

 – Está no centro, mas 
estamos devendo transformar o am-
biente digital em um grande canal de 

-

do Zaffari, nos postos da Ipiranga, 

-

-
nido: Redes Sociais são relacionamen-

-
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  95

EXISTEM DIVERSAS 
FORMAS DE VOCÊ 

TRANSFORMAR 
SUA CARREIRA. 
AS MELHORES 

ATENDEM 
POR MBA ESPM.

O melhor caminho para você transformar sua carreira é ampliando seus conhecimentos. 

E o lugar certo para isso é a melhor escola de negócios do sul do país. A ESPM possui 

cursos de MBA nas áreas de Gestão e Marketing, com destaque para o MBA Executivo 

Internacional. Acesse o site, informe-se e seja um profi ssional de destaque. Quem faz 

MBA na ESPM transforma.

MBA
www.espm.br/mba
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“Os millennials têm a 

marca como aliada. 

Eles passam por 

vários problemas, 

mas não ficam se 

lamentando. Hoje 

estudam mais porque 

têm consciência, mais 

do que por imposição 

dos pais. Uma marca 

que está fazendo 

muito bem isso é o 

Santander. Tem um 

site onde o jovem 

mostra um case de 

sucesso e ganha bolsa 

de estudo em lugares 

como Harvard”

Adriana Pascale, da Viacom, trouxe à 
Semana ARP de Comunicação os resultados 

da pesquisa The Next Normal: Um olhar 
sem precedentes sobre os Millennials, que 

ouviu mais de 15 mil pessoas de 24 países

palestra

Eles não querem
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-
cale foi categórica: os Millennials 

-

do cantor Belo, com um corpo 
-

-

definiram-se como tolerantes, oti-

“O anunciante precisa perceber 

-

“Eles são uma fonte aberta 

-

Millennials representam um terço 

-
dentes sobre os Millennials,  muito 

-
ternet, vivem os mesmos eventos, com 

a predisposição da geração para 

drivers fogem dos bens materiais, 
 Dia 19/11, terça-feira, às 20:30h
 Sheraton
 Adriana Pascale

-

naturais apresentados em grande escala na 
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palestra

Maurício Magalhães, sócio-presidente da 
Tudo, empresa de marketing promocional e 

comunicação, fala sobre a importância da 
regionalização da publicidade. Uma forma 

de atender os “diferentes países” que falam 
a mesma língua, têm a mesma seleção 

de futebol e o mesmo presidente
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da linguagem correta para cada mer-

-

área de comunicação, com formação 

Norte a Sul
“Você não 

precisa saber 

tudo. Tem, sim, 

que achar quem 

sabe o que 

você não sabe 

para assessorar”

festas populares brasileiras, em cida-
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-
mento de marca, penetração em no-
vos mercados e atender praças com 

eventos divididos em de categorias, 
-

grande de como entrar em determi-

A comunicação, segundo Maga-

“Estamos vivendo um momento 
ruim e dentro do foco errado dos 

As pessoas não estão mais indo ao 

-
portamentos regionais e poucos 

“O primeiro 

passo é a 

descentralização 

da ideia de que 

vivemos em 

um só país”

palestra

 Dia 20/11, quarta-feira, 
às 9h  

 Sheraton
 Maurício Magalhães
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Futuro

palestra

em jogo

Palestra Muito prazer, 
nós somos a ADjogos-
RS levou a dupla Ivan 
Silveira e Israel Mendes  
ao palco do Sheraton 
Hotel, para falar sobre 
a criação de jogos para 
plataformas digitais 
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Embora desenvolva um tra-

ávido por novidades, o setor de 
criação de games ainda padece da 

talentos à espera da lapidação 
profissional, as empresas uniram-

conversaram sobre a importância 
das plataformas desenvolvidas 
em ações publicitárias e o foco do 
mercado amplamente voltado para 

 

-

-

-

-
retas, como participação em feiras e 

com vários setores do governo e pre-
feitura para conseguirmos recursos de 

-
sentativa de classe (uma Associação) 

-
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A principal ação nesse sentido 

governo e prefeitura, especialmente 

outros, estamos aos poucos alcan-

conseguir gerenciar recursos para o 
-

mos um incentivo do governo para 

para uma missão de prospecção no 

-

visibilidade, importância e, portanto, 

 

-
mento de alguns games das empresas 
associadas no DASH GAMES, em 

-

-

Na verdade, nem tanto a tec-

-

passando por sistemas de billing, 

preços de tablets, celulares e alguns 
-

uma mentalidade ainda em formação 

de fundos de investimento para os 
setores de tecnologia, especialmente 

 

premiação trendsetter) para Burger 

-
buição e construção de marca nos 

-
-

digitais), rompendo com a tradição 

 

 Dia 20/11,  quanta-feira, às 11h 
  Instituto Goethe  
  Israel Mendes e  

Ivan Silveira
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talk show
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é estar vivo”
Um dos nomes mais expressivos da campanha 
das Diretas Já, Fafá de Belém falou de política, 
fé e humor na Semana ARP 2013, ano 
em que as ruas foram tomadas por 
manifestações. Fez elogios e críticas. Sempre 
com sua indefectível gargalhada ao fim da frase

Nas palavras avassaladoras da 

Diretas Já nasceu da vontade de 

-
mou conta de todos os rincões  

outra geração tomar as ruas, em 

-

Grande do Sul, e reforçou a importân-
cia da regionalidade, um dos pontos 

“A fé foi tão 

rechaçada quanto 

a política. A fé e o 

sonho caminham 

juntos. É o seguir  

em frente. É o berro 

na alma quando 

todo mundo

te diz não vai... 

e você vai.” 

Fafá de Belém

 Dia 20/11, quarta-feira, 
às 14h     

 Fafá de Belém
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talk show

“É fundamental sermos de 
etnias diferentes mas pelo profundo 

propaganda pode se valer disso e 

-
mental nos mais diferentes sentidos, 

 

Caso essa sede popular que se manifestou tivesse sido abraçada por alguém 

-
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democracia diferente em cada lu-

E a força das redes sociais foi 
lembrada como uma forma de dar 

-

agressão quando pensamos que tem tantos 

Fundamentalmente a mídia quer formatar 

-
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“E eles consomem muito, mais de 

perdendo o bonde do consumo do 

“Nós, da elite (depois de lembrar 

-
-

o Rio Grande do Sul,  com suas 

patrimônios do Estado, as classes A e 

do consumo
O bonde
Ignorar a Classe C é ignorar 60% dos 
consumidores. Mais do que este público, o 
publicitário Renato Meirelles, do Data Popular, 
trouxe à Semana ARP de Comunicação dados 
sobre seus novos focos de estudo: as favelas

 

 Dia 20/11, quarta-feira, às 16h 
 Sheraton
 Renato Meirelles

palestra

“A classe 

média brasileira 

movimenta  

R$ 1 trilhão. Se 

fosse um país, 

estaria no G20 do 

consumo mundial.”
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“O funk da ostentação 

tem 3 milhões de 

visualizações em uma 

semana. Tem muita 

agência que se mata 

para ter isso. O maior 

erro é confundir o 

querer ser rico com 

o querer ser como o 

rico. Nós, publicitários, 

nos enganamos ao 

usar a autorreferência. 

Isso pode ser uma 

qualidade quando vai 

vender para um cara 

que tem o mesmo 

repertório você. Mas 

é um desafio para um 

cara diferente.”

palestra

A e B ainda focam na promessas de 

O crescimento do emprego for-

-
-

-maternidade, FGTS e a possibilidade 

“É preciso entender a lógica de 

-

-

na internet e nas redes sociais 

Com maior escolaridade do que

novos formadores de opinião

entrada no mercado de tra-

-

nas propagandas muito dis-

retratadas nos comerciais não 
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PARA DESENVOLVER 
O SEU PROJETO, PRIMEIRO 

A GENTE SE ENVOLVE.
Parceira desde a verificação da viabilidade até a execução de 

projetos gráficos nos mais variados formatos e materiais, a All Signs 

se reinventa a cada dia para trazer ao seu trabalho o compromisso, 

a agilidade e a inovação que já conquistaram o mercado.

Fone: (51) 3012.1496 | 3012.1497
allsigns@allsigns-rs.com.br | www.allsigns-rs.com.br 
Rua Ernesto da Fontoura, 1277 - Porto Alegre/RS
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sido bem vivida? Tem uma resposta 

tivermos oportunidade de buscar a 
-

seus talentos e ter a oportunidade, 

Desta forma foi aberta a aula 
dada pelo professor de Ética da 

-

-

-

Em uma palestra 
emocionante em que 
evocou as diferentes 

definições para 
felicidade, o professor 

de Ética da USP 
Clóvis de Barros Filho 

conquistou a plateia

do professor
-

sentadas para a vida boa, a verdadeira 

professor:

-
verso espera de nós? Os talentos 

-

palestra

 Dia 20/11, quarta-feira, às 18h
 Sheraton
 Clóvis de Barros Filho
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palestra

uma imensa possibilidade de se viver 

ainda, a possibilidade mais dramática, 

 
E ceder às necessidades da socie-
dade e dar as costas para os teus 

Se a pergunta fosse dirigida a 

em Deus e sua suma bondade de 

foi acometida de uma enfermidade 

não troca? Libere a menina, isso não 

Vários se salvaram do inferno, mas 

Alegria!
“É a passagem para um estado 

-

-

-

está na estrada, morrendo de fome, 
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“O que te  

derruba na  

vida não é  

o peso sobre 

os ombros, é a 

maneira como a 

gente carrega. 

Qual a força da 

coragem?” 

seria o ideal!” 
E seguiu: 

à educação compensamos lacunas de 
-

-

para os cristãos, para os espinosas 
e os russos,  a vida boa sempre pro-

-
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Apetite de 
ousadia
p

Alberto Landgraf criou o Epice, premiado  
restaurante no Jardim Paulista, no ano de 
2011. E a consolidação de seu negócio e 
suas propostas para cozinha contemporânea  
autoral dialogam com a criatividade que  
pode ser aplicada a qualquer setor

palestra

 Dia 20/11, 
quarta-feira, às 20h

  Sheraton
 Alberto Landgraf, chef e 

empresário do Epice.
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-
nidade de ser criativo? Uns podem 

criatividade”, disse o paranaense Al-
berto Landgraf, a uma plateia plural, 

Sem nunca perder o entendi-

chef   buscou com a mesma obstinação 

os mais premiados da capital paulista, 
maior centro da alta gastronomia 

“Vivemos em uma sociedade de 

mais vendidos, como atum, salmão 
-

comerem no meu restaurante?”, 

estabelecimentos de gastronomia e 
-

tar dois anos de atividade, pensar em 
uma proposta com retorno a longo 

entrou a criatividade gastronômica 

Entre eles, muitas combinações 
premiadas, algumas delas não mais 

-

“Eu criei o monstro, preciso 

Eu viraria escravo de uma criação”, 
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A ciência como um 

debate

O cientista-chefe da IBM Brasil, Fábio Gandour, falou sobre 
o tema “O que o futuro nos reserva: na cidade, na escola, no 
comércio, na casa, na vida e onde mais ele pode nos levar”



 Dia 21/11, quinta-feira, 
às 9h  

 Sheraton
 Fábio Gandour
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debate

O impulso por causa da tecno-
-

-

Sobre o futuro do mercado 

-

mercado publicitário, na visão 

Gandour, foi mostrada de forma 
-

Entre as tentativas de desvendar 
os passos para o futuro da comu-

E, publicitários, entendam: pouco 
 

pouco o futuro de uma forma de 

-

mesmo produto pode passar ao 
-

te foram amplamente discutidas, 

-



93

de forma geral, o setor de serviços 

-

“O impacto de uma mensa-

-
trar em campo, como uma peça-

-

o time de levar um gol foi o mais 

“Vocês, publicitários 

e profissionais de 

propaganda, por 

favor, usem a ciência 

e as metas científicas 

para apoiar a 

atividade profissional 

de vocês. Sem bola 

de cristal, sem borra 

de café e nem búzios. 

Não existe futurologia. 

Tratem a ciência 

como negócio”
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 obrigado...
aos mediadores dos painéis
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principais destaques

premiadoMenu
Os vencedores do Salão da Propaganda foram conhecidos no Jantar 
realizado na Casa NTX. Foram 15 categorias que reconheceram o 
trabalho e a dedicação de profissionais e empresas, escolhidos pelo 
mercado e votados pelos associados da ARP.
Na mesma festa, foi apresentado o Prêmio Reconhecimento ARP, 
distinção especial cujos agraciados são definidos pela diretoria da 
entidade, oferecido à Rede Globo, representada por Marcelo Ligere, 
e ao publicitário Esperidião Curi.
Entre os vencedores, o bicampeonato do Jornal Metro, como veículo 
do ano, e a Escala, como agência do ano, trouxeram o entusiasmo 
de novos e veteranos premiados do principal prêmio da área no 
sul do país. “Profissionais reconhecidos possuem muito valor e são 
muito importantes para a agência quando entendem que prêmios 
virão como uma retribuição de um grande trabalho, de uma grande 
ideia. Afinal, a propaganda representa 3,15% do PIB brasileiro e 
empregamos mais de 641 mil funcionários”, afirmou Fernando 
Picoral, sócio-diretor da Escala, eleita a agência do ano.



97

“Acreditamos muito em iniciativas como a Semana de Comuni-
cação da ARP. Este tipo de evento impulsiona o mercado publicitário 

-
cussão de temas que só vão elevar o patamar do nosso mercado. Em 

-

 
A empresa concorreu no quesito com a DM9Sul e a 3YZ.

qualidade e entrega. A cada novo dia, precisamos construir um novo case, arriscando. Sugerir ao 
cliente uma abordagem nova, inusitada para agregar valor à marca do anunciante. A premiação 
nos obriga a ‘subir ainda mais’, ir além, estimulando a qualidade e a criatividade para se manter 

Fernando Picoral, sócio-diretor da Escala

o mesmo que estar concorrendo no Prêmio Caburé, é 
muita responsabilidade, pois  concorremos com os grandes 

-
presas que mereceram estar ali. Nós, do Metro, estávamos 

estávamos acreditando que o mercado e a ARP poderiam 

Bandeirantes de Comunicação, sempre apoiamos a ARP e a Semana da Propaganda e continuaremos a apoiar essa Associação 
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Escala

Grupo Zaffari

Metro

Loop Reclame

Estúdio Mutante

Inventa Evento

premiação

Rede Globo  
Esperidião Curi
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Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano

Profissional de Marketing de Cliente do Ano

 
Profissional de Atendimento de Veículo do Ano

 
Profissional de Criação do Ano

Profissional de Planejamento do Ano

 
Profissional de Atendimento do Ano

 
Profissional de Mídia do Ano

 
Profissional de Produção de Agência do Ano
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registros de imprensa



101
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E VOCÊ  
ESPERAVA  
SÓ UMA  
CARTEIRINHA.
ASSOCIE-SE NA ARP E GANHE UM KIT  
COM O LIVRO E O DVD IDEIAS REGISTRADAS.
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Um projeto que traz histórias de mais de 80 anos de propaganda gaúcha, 

contadas por alguns de seus principais personagens. Condição especial 

também para estudantes e atuais sócios da ARP: kit por R$ 48,00.

ENTRE EM CONTATO E GARANTA O SEU: 
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jantar

No meio do caminho tinha uma festa
Considerado o ápice da Semana ARP de Comunicação, 

o Jantar da Propaganda rumou para um novo endereço em 
2013, mostrando todo o poder de renovação do evento, em 
plena forma para celebrar sua décima edição. Na Casa NTX, 

participantes e vídeos, no Jantar mais concorrido da história.
A festa reuniu a divulgação dos premiados no Salão da 

Propaganda e uma série de homenagens, reconhecimentos e co-

“Para os 10 anos da Semana ARP da Comunicação 
-

vendidos de toda a história, com aprovação unânime do local, 
do astral e do serviço. Foi uma noite de alegria, confraterni-
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jantar
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vencedores
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vencedores
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vencedores
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Empreendedorismo
sem fronteiras

entrevista

Presidente de um dos mais tradicionais patrocinadores da 
Semana ARP, o Grupo RBS, Eduardo Sirotsky Melzer fala à Review 
sobre os desafios de desenvolver a grande essência da empresa 
– a notícia – em diferentes linguagens para os mais variados 
públicos. Sempre atento às especificidades de cada plataforma 
e como o consumidor se relaciona com cada uma delas. Também, 
em nome do Grupo, defendeu a união entre as diferentes áreas 
da comunicação neste momento de transições constantes.
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 Nossa empresa entende os movimentos de 
mercado como oportunidades. Aceitamos os riscos 
porque empreendedorismo e renovação estão em 
nosso DNA. Costumo dizer que existem dois tipos 
de empresa: aquelas que resistem às mudanças e 
se acomodam e aquelas que entendem que esse 
momento é uma grande oportunidade e se trans-
formam para aproveitá-lo. Estamos neste segundo 
grupo. Vivemos uma velocidade de transformação 
sem precedentes, mas a RBS está em permanente 
estado beta, sempre em construção. Não teme-
mos as mudanças. Respeitamos os desa os com 
humildade, nos cercamos das melhores pessoas, 
buscamos ter uma cultura de empreendedorismo 
e inovação e aproveitamos estes momentos para 
crescer.

 

 Nossa grande paixão está em levar conteúdo 
de qualidade e relevante para nosso público, inde-
pendentemente da plataforma. O avanço tecnoló-
gico nos permite, nos dias de hoje, uma parceria 
ainda maior com nosso consumidor, de tal forma 
que podemos distribuir o conteúdo que produzimos 
onde, quando e como ele deseja. Com a tecnologia, 
conseguimos ter o público participando ativamente 
na  própria  produção desse conteúdo, tornando-
-o engajado em nossos veículos. É importante 
estarmos atentos às especi cidades de cada plata-
forma e termos o entendimento da forma como o 
consumidor se relaciona com cada uma delas. O 
conteúdo produzido para o impresso é diferente do 
online, que é diferente do mobile, que é diferente 
do conteúdo de rádio e de TV. 

A RBS é uma empresa que tem a comunicação 
na sua origem e que acredita nesse negócio. Quere-
mos ser parceiros dos players desse mercado para 
que possamos, juntos, oferecer aos clientes nais, 
o nosso público, uma comunicação relevante, que 
gere interesse e que tenha valor para as pessoas. 
Para isso precisamos apostar em gente boa, com 
talento, tanto nas agências quanto nos veículos de 
comunicação, para que os produtos dessa comunica-
ção – as campanhas que vamos apresentar – tenham 
qualidade e conteúdo capazes de atrair a atenção e 
gerar o valor que queremos para os negócios que 
estamos comunicando. O mundo mudou muito nos 
últimos 10 anos, os hábitos de consumo mudaram. 
Tivemos avanços sem precedentes no campo da 
tecnologia, e nosso mercado não pode car para 
trás. Precisamos investir e nunca perder a conexão 
com o mercado. É preciso coragem para inovar e 
empreendedorismo para ousar.

 

 O mercado gaúcho sempre foi referência 
em todo o país. Temos pro ssionais de ponta es-
palhados por grandes agências e grandes clientes. 
Também temos agências de altíssima qualidade 
aqui no Estado. Precisamos continuar investindo 
em qualidade, tecnologia e pessoas. Além de olhar-
mos individualmente para cada agência aqui no RS, 
precisamos nos unir cada vez mais como indústria. 
Não existe indústria forte sem união de seus players 
e sem investimento coletivo. Isso  gera mercado, 
fortalece institucionalmente e garante o crescimento 
com sustentabilidade. Nosso mercado também pre-
cisa cada vez mais se abrir para o mundo, porque 
nossos clientes e consumidores estão vivendo uma 
era sem fronteiras.
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4ª edição  | 1 dia  |  26 times

312 jogadores  |  6 árbitros 

800 participantes

1º  

2º  

3º 

Uma principiante arrebatou 
o título da Copa das Agências 
2013. A Escape venceu a Dez 
Propaganda, por 2 a 0, na nal do 
campeonato cultural e esportivo, 
realizado durante a Semana ARP, 
no HD Centro Gaúcho.  Entre 
as três esquipes femininas, a e21 
sagrou-se a vencedora.

Um dos destaques da edição 
foi um vídeo com uma divertida 
“convocação” do ex-técnico da 
Seleção Brasileira de Futebol, 
Dunga, intimando os publicitá-
rios gaúchos. Ao longo do VT de 
divulgação, com texto de Marco 
Carvalho e produção da HERO, o 
técnico brinca com o dia a dia das 
agências, dos prazos apertados aos 
pedidos internos de trabalho, sem 
deixar de citar as “longas reuniões-
-almoço na Padre Chagas”, rua do 
bairro Moinhos de Vento.

A Escape mandou uma res-
posta bem-humorada a Dunga 
em um outro vídeo, brincando 
com a provocação nal do ex-
-técnico da seleção.:“Quem aqui 
é ‘cagalhão’?”. Nos agradeci-
mentos, destacam: Duda Garbi 
e Boleiros Place.

A Copa das Agências é regida 
pelas regras da Confederação Bra-
sileira de Futebol 7 Society, asso-
ciada a um regulamento próprio. 
A iniciativa conquistou o Bronze, 
na categoria Evento Esportivo, 
pelo Prêmio Colunistas Promo 
Rio Grande do Sul 2012. 

Fizeram parte da comissão 
organizadora: Luciano Sobrosa 
(Coordenação), Claucio Brião 
(Evento e Assessoria de Impren-
sa), Daniella Tecchio (RP), Danie-
la Poersch (Mídia) e Vivian Land 
(Produção Grá ca).

 
e da e21

copa das agências

Edição 2013 da Copa
das Agências contou 
com 26 equipes inscritas 
e mais de 300 jogadores. 
A convocação ficou a cargo 
do ex-técnico da Seleção 
Brasileira de Futebol, Dunga
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Reconhecimento
e comemorações

gráfica

No ano em que completou 45 anos, a Impresul foi homenageada
na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e na Assembleia 
Legislativa e venceu o Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Pini
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O ano de 2013 foi além dos já reconhecidos ciclos de 
excelência no trabalho realizado pela Impresul. No ano em 
que completou 45 anos de atividades, a empresa, com sede 
em Porto Alegre e representantes no Interior, Santa Catarina, 
São Paulo e Rio de Janeiro, foi homenageada e premiada.

Ainda no primeiro semestre, em uma festa realizada no 
Bourbon Country, um grande evento reuniu celebridades 
gaúchas e grandes nomes do mercado publicitário – o mes-
mo que elege a empresa como parceira para seus trabalhos 
mais desa adores. Já na segunda metade do ano, foi a vez 
da Impresul ser homenageada pela Câmara de Vereadores e 
pela Assembleia Legislativa, reconhecimento pelas mais de 
quatro décadas de investimentos e esforços que trouxeram 
visibilidade ao mercado gaúcho nacionalmente.

A constante atualização dos processos de impressão, 
como a aquisição de uma máquina digital com formato di-
ferenciado no mercado (116cmx32,cm) e alta resolução, não 
passa despercebida pelas agências e pelos anunciantes. E o 
esforço foi novamente destacado no centro do país, com o 

Prêmio de Excelência Grá ca Fernando Pini, recebido em 
São Paulo. Criada em 1991, a premiação também é lembra-
da por ter uma das cerimônias de entrega consideradas “as 
maiores festas da indústria grá ca do mundo”.

Entre os diferenciais da Impresul está a especialização de 
oferecer, sozinha, todas as soluções para o mercado, desde as 
fotos em um estúdio completo e moderno até o canal de dis-
tribuição, sem perder o foco no seu DNA. Grandes agências 
podem fazer toda a linha de impressos, com padronização de 
cores e logística de entrega. Em um prazo de 48 horas sem 
imprevistos ao cliente.

Patrocinadora da Semana ARP de Comunicação, a 
empresa conta com mais de 200 funcionários na área de 
impressão e um forte investimento em tecnologia, com 
maquinários predominantemente importados de países 
como Japão e Alemanha. Bem como com cuidados como a 
disponibilidade de trabalhos com papel certi cado com um 
dos selos verdes mais reconhecidos do mundo, o FSC (Forest 
Stewardship Council).
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Na edição em que comemorou sua décima edição, a 
Semana ARP de Comunicação soube, como poucos eventos, 
contextualizar o que está por vir. E como se preparar para a 
avalanche de prazos, metas e dúvidas. Nesta entrevista, o 
presidente da instituição, Fábio Bernardes, faz uma leitura 
positiva do ano em que a participação do mercado foi ainda 
mais presente. Assim como a meta de ampliar a participação 
do Interior, bem como das universidades, também foi 
cumprida. Das lições, a qualificação jamais esteve em xeque. 
É, talvez, das poucas certezas.

direçãoNa certa

entrevista
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Contexto, Beto Callage e tantos outros 
pro ssionais e empresas que fazem a 
Semana, o Jantar e esta Review acon-
tecerem.

 

 
É um desa o conseguir contex-

tualizar as mudanças em apenas um 
evento de conteúdo. Tentamos fazer 
isso não apenas com palestras, mas 
também com o mobiliário urbano, 
com a ambientação dos cenários, com 
a temática do evento e com a própria 
campanha publicitária. A escolha de 
um tema único como “o próximo 
passo” ajuda muito a criar uma espécie 
de curadoria para a de nição de pa-
lestrantes e assuntos, e também para 
uma visão geral de quem participa 
das palestras.

 

Plenamente. Queríamos uma 
Semana que fosse marcante, e acho 
que conseguimos. Primeiro, tivemos 
um tema instigante, “Qual o Próxi-
mo Passo?”. Ao mesmo tempo que 
comemoramos os 10 anos passados, 
olhamos também para o futuro. E 

zemos isso com uma campanha que 
contou com a participação efetiva 
do mercado: cartazes criados por 
ilustradores sem nenhum brie ng 
e muitos pro ssionais participando 
como atores nos comerciais. Além 
disso, a Semana trouxe um novo 
mobiliário urbano, que chamamos 
de ‘gentilezas’, com parklets para bi-
cicletas, carregadores de celular, etc., 
tudo disponível pelo bairro Moinhos 
de Vento para quem quisesse apro-
veitar. E, por m mas não menos 
importante, teve o conteúdo que 
conseguimos trazer em 2013: Clóvis 
de Barros Filho e Fábio Gandour, da 
IBM, dois dos maiores palestrantes 

do país hoje, estiveram aqui. Além 
deles assistimos Regina Augusto, 
Tim Lucas, Marcelo Passos, Fafá de 
Belém, Maurício Magalhães e tantos 
outros que vocês podem ver nesta 
revista. En m, quem participou da 
Semana acho que vai concordar que 
tivemos um evento à altura dos 10 
anos.

Antes de mais nada, os patro-
cinadores. Rede Globo, RBS, ESPM 
e Impresul, por serem os que viabi-
lizaram o evento como um todo. E 
depois aqueles que tornaram possível 
o mobiliário urbano e o conteúdo: 
RBSTV, Bandeirantes, SBT, Zero 
Hora, Viacom, MTV, Matriz, Paim, 
Dez, Escala, Competence, DM9Sul, 
3YZ, Morya, NShare e tantos outros, 
afora aqueles que trabalham muito pra 
colocar um evento como esse em pé: 
Liquens, InventaEvento, a empresa 
Rito, do Marcelo Bachin, Zé Luce, 
Zorzo Design, Estudio Chittolina, 
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Acho que não. A tecnologia é 
cada vez mais parte integrante do 
nosso processo criativo, mas esse 
negócio é ainda sobre ideia, e não 
sobre ferramenta. E quando mais de 
um palestrante aborda a necessidade 
de aprofundamento, não é sobre a 
tecnologia em si, mas sobre o co-
nhecimento que está por detrás do 
aprendizado prático. Está em poder 
ter embasamento para poder brifar 
um fotógrafo ou um diretor de cena, 
por exemplo. Ou conhecer um pouco 
mais de marketing e negócios para 
poder negociar uma campanha mais 
ousada com um cliente. O mundo 
está rápido demais e é difícil prestar 
atenção na estrada quando você está a 
200 km/h. Mas apesar de ser bacana a 
adrenalina da velocidade, não adianta 
nada correr na direção errada. Se as 
agências e publicitários quiserem re-
cuperar sua força junto aos CEOs, e 
não apenas com o departamento de 
marketing, precisam (re)quali car a 
interlocução. E aí está a necessidade 
de aprofundamento.

“O mundo está 

rápido demais e 

é difícil prestar 

atenção 

na estrada quando 

você está 

a 200 km/h. 

Mas apesar de ser 

bacana a adrenalina 

da velocidade, não 

adianta nada correr 

na direção errada”

 Sem dúvida foi o Jantar da 
Propaganda. Mudamos de local, indo 
para a NTX. Foi um enorme acerto, 
mas, também, um grande risco, pois 
era um local novo, em outro ponto da 
cidade, com um custo bem maior, e 
com uma dinâmica diferente. Mas foi 
um ganho, um upgrade enorme para 
o jantar – feito para comemorar os 
10 anos, mas que, na minha opinião, 
precisa continuar no mesmo local 
daqui pra frente.

 

 Foi muito legal ver turmas intei-
ras do interior participando. A UFSM 
veio com uma turma inteira, e foi mui-
to bacana ver o interesse, a participa-
ção e o reconhecimento deles ao nal 
da Semana. Foi incipiente ainda o que 
conseguimos fazer, mas a ideia é que 

consigamos estender para mais locais, 
universidades e agências do Interior 
essa possibilidade. E, claro, também 
aproximar cada vez mais a ARP das 
faculdades de comunicação de Porto 
Alegre e da Região Metropolitana.

 

 
Um ano de muito trabalho, 

mas também de muita grati cação 
pelo reconhecimento do Mercado. 
Além de uma Semana exitosa, e de 
um Jantar da Propaganda muito 
glamouroso, também tivemos o 1ª 
CRIARP – Festival de Criatividade 
ARP, que teve um acréscimo de 44% 
no número de empresas participantes. 
E consolidamos o novo formato do 
Salão da Propaganda, com votação do 
mercado para a escolha dos nalistas e 
vencedores. Foi um bom ano.

 

 Antecipar não, mas prometer, 
sim. Essa diretoria não tem medo de 
fazer diferente, e podem apostar que 
vem mais mudança por aí.
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COM TRADICAO
COM ORGULHO
COMPARTILHE

~

A PROGRAMAÇÃO QUE O SBT RS COMPARTILHA VEM SEMPRE COM ALGO A MAIS.

No SBT RS tudo que a gente compartilha vem sempre com algo a mais. Não é por acaso que temos uma 
identificação tão grande com o Rio Grande do Sul. Porque para os gaúchos compartilhar as tradições do 
estado é muito mais que falar bah ou tchê. É fazer o melhor churrasco do país, é tomar chimarrão, é 
comemorar a Revolução Farroupilha, curtir o pôr do sol do Guaíba, ter uma capital dividida entre o 
vermelho e o azul. Compartilhar um inverno rigoroso não é só sair na rua de manta e touca. É morar 
em um estado que faz frio, neva mas que o povo continua quente e hospitaleiro. É por isso que a 
programação do SBT no Rio Grande do Sul vem sempre com algo a mais. É a informação que faz você 
compartilhar um pensamento. É uma história que vai além da fantasia e faz você compartilhar uma 
emoção de verdade. Porque para o SBT RS não basta simplesmente transmitir. É preciso compartilhar 
para multiplicar. SBT RS. Compartilhe. 
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