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A melhor da história
Foi a melhor Semana da Comunicação dos últimos tempos. Essa
é a sensação de todos os que participaram do evento: público, palestrantes, organizadores, parceiros. Conseguimos proporcionar ao
mercado debates muito importantes, devido especialmente a dois fatores: a qualidade do conteúdo apresentado e a qualidade do público,
interessado em aprofundar os temas e interagir com os palestrantes.
Também o Jantar da Propaganda foi um sucesso: o mercado publicitário compareceu em peso, as premiações foram muito
prestigiadas, a festa transcorreu em um clima gostoso de confraternização e de reencontro. A dedicação dos organizadores se refletiu
nos detalhes “técnicos” do jantar, que contribuíram em muito para a
satisfação dos participantes: boa comida, boa bebida, ambientação
agradável, boa música, descontração.
A semana foi, sem dúvida, o retrato de um ano fundamental
para a ARP, um ano de grandes realizações – como a união das
grandes agências do mercado para viabilizar financeiramente a semana – e de evolução, concretizada na inauguração da nova sede.
Nas próximas páginas você vai encontrar um registro completo
do que foi a Semana ARP da Comunicação de 2014, vai relembrar
os temas apresentados e os melhores momentos das palestras e
reuniões. E temos a certeza de que, ao finalizar a leitura, você vai
chegar àquela conclusão lá do início: foi a melhor Semana da Comunicação que já realizamos. A tarefa agora é fazer de 2015 um ano
ainda mais positivo.
Agradecemos o apoio dos nossos associados, que viabilizam
a semana, a presença maciça dos publicitários, que enriqueceram
as palestras com suas intervenções e questionamentos, aos patrocinadores Globo, ESPM, RBS, Impresul e à equipe da ARP, que se
esmerou na produção de um evento memorável.
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campanha

Tempos
líquidos
Nada se mantém da mesma forma por muito tempo. E isso
permeia o comportamento, o consumo, os relacionamentos
e também a comunicação. O tema Marca sólida, conteúdo
líquido norteou a Semana ARP de Comunicação em 2014,
incentivando as agências e os comunicadores a refletirem em
profundidade sobre um assunto que nunca pareceu tão atual
A campanha, assinada pela Morya, buscou tornar lúdico – e até poético –
o processo de criação de uma marca sólida num contexto em que tudo muda
tão rapidamente. “E, como acontece em nossas mentes, misturamos tudo num
liquidificador e despejamos resultado. Não existe forma melhor do que o líquido
para se adaptar”, explica Rodrigo Pompêo da Silveira, redator da campanha.
Bem diferente da campanha do ano anterior, em 2014 a Morya encontrou
uma nova concepção visual para impactar o público exigente dos criativos. Numa
estética moderna, com investimento em design, a equipe usou as técnicas de
stop motion para o vídeo conceito. “Os movimentos dos objetos foram feitos
em mocap – captação de movimentos –, o que deu muito trabalho, mas comemoramos o resultado”, comenta. Além do envolvimento de toda a equipe da
Morya, as peças tiveram participação da Loop Reclame – com uma trilha sonora
que deu um tom todo especial ao vídeo exibido ao início de cada palestra – e da
Fescher Neoilustração e da Dr. Smith. Destaque também para as peças gráficas
especiais, que estiveram espalhadas pelo Moinhos de Vento, bairro que concentra
as atividades da Semana ARP.
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volumetria

Gentileza

urbana
As ruas do bairro Moinhos de Vento ganham movimentação diferente quando
se aproxima a Semana ARP de Comunicação. As volumetrias, assinadas pela
Liquens e batizadas de “gentilezas”, fazem intervenções na cidade, promovem a interação com as pessoas e já trazem um gostinho da programação
de palestras e encontros. “Um elemento simples, mas com impacto social
e visual importante. Presenciamos as pessoas descansando, recarregando
seus equipamentos eletrônicos, fazendo reuniões e conversando.
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volumetria
As “gentilezas” buscam
instigar a curiosidade
de quem passa e
satisfazer alguma
necessidade desta pessoa
A Semana ARP faz parte do calendário
oficial de Porto Alegre: transcendeu o mercado
publicitário e passou a fazer parte da vida da
população. Durante as montagens, percebemos que as pessoas esperam ansiosas pela
Semana ARP”, revela Daniela Corso.
Criar interfaces atraentes para o público
interagir é o desafio da Liquens a cada ano.
“Como arquitetos, sonhamos com uma cidade
melhor, acessível, com sinalização eficiente,
mobiliário urbano de qualidade. Se temos a
oportunidade de proporcionar isso, mesmo
que temporariamente, num curto prazo de
tempo, já podemos acreditar que estamos honrando o nosso papel na sociedade. E acabamos
sendo uma espécie de teaser da Semana ARP.
Por isso, valorizamos muito o nosso papel
de facilitadores da boa comunicação, tendo
como suporte a arquitetura e o design. Sempre
buscamos algo que instigue a curiosidade de
quem passa e que satisfaça alguma necessidade
desta pessoa”, comenta.
Para Daniela, é preciso reinventar conceitos e ideias a cada edição. “Para desenharmos
as ações na rua, a inspiração vem das necessidades e das vivências cotidianas. Somos cidadãos. Sabemos o que as pessoas que transitam
pelas ruas e pelo bairro querem ou precisam.
Ou querem, mas não sabem que precisam:
inspiração, informação, serviço”, reconhece.
Em 2014, a Semana ARP teve “gentilezas urbanas” nas ruas Padre Chagas, Rua
Fernando Gomes, Dinarte Ribeiro, Hilário
Ribeiro, Tobias da Silva e nas avenidas 24
de Outubro e Mostardeiro. “Um pequeno
espaço no passeio público que propicie uma
parada para descansar ou, simplesmente,
carregar equipamentos eletrônicos. As floreiras humanizam a rua. Uma das ‘gentilezas’,
Review • ARP
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“Sabemos o que as pessoas que transitam pelas ruas querem,
mas não sabem que precisam: inspiração, informação, serviço”
inclusive, permanece no bairro por
iniciativa da loja Aragana, que adotou
o espaço e explora a área do cartaz
com campanhas institucionais, em sua
maioria, vinculadas ao incentivo do uso
da bike”, comenta Daniela. O Jornal
do Comércio customizou a “gentileza”
que ficou na esquina da Avenida 24 de
Outubro com a Avenida Goethe para
distribuir, diariamente, a publicação.
Os flipcharts, releituras de cavaletes, deram charme às ruas do bairro
Moinhos de Vento, trazendo inspiração
nas sinalizações de cafés europeus,
dos quadros-negros junto às calçadas
com o “menu do dia”. As estruturas
modulares, usando andaimes e alambrados, marcaram o espaço destinado
à Prefeitura de Porto Alegre e também
à Rede Globo, patrocinadora do evento,
14
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que fizeram intervenções no Parcão.
O muro do DMAE ganhou vida nova
com os painéis criados pela Morya
para divulgar o conceito “Marca sólida,
conteúdo líquido”.
Inspiração industrial
A cenografia do Sheraton chamou a
atenção. “Criamos um universo inspirado
nos ringues de MMA. Estrutura metálica
e telas de alambrado deram a tônica da
cenografia. Tudo muito despojado. Para
a ambientação, mobiliário com pegada
industrial, caixas de papelão personalizadas com grafismos do logo da ARP e
tonéis que faziam alusão ao tema ‘marca
sólida, conteúdo líquido’”, relembra.
O Patissiêr, espaço que recebeu,
entre outras palestras, as “Inspirações
de Beto Callage”, seguiu a linha concei-

tual do Sheraton. “Este espaço, por si
só, pede esta linguagem. É sempre prazeroso criar ambientações lá”, comenta.
“Já para a Casa NTX, investimos em
planos facetados e projeção mapeada.
Sob a direção do Marcelo Bacchin, da
Rito, apresentamos a ideia dos multipoliedros que receberiam conteúdo em
multiprojeções. Um projeto bastante
ousado que nos exigiu muitas reuniões,
muitos desenhos de detalhamento,
maquetes, planificações. Projetos complexos precisam das equipes criativas
em sintonia: os arquitetos, o diretor
de cena, o lightdesigner, o estúdio de
criação das vinhetas, os técnicos de
imagem. E foi o que aconteceu. Todos
compraram a ideia e não mediram esforços para tudo sair perfeito. Foi um
jantar memorável”, comemora.
Review • ARP
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patrocinadores

Parceria sólida

A Semana ARP de Comunicação antecipa o futuro e mostra novos
caminhos. A cada edição, palestras e convidados instigantes, ideias
surpreendentes e discussões que propõem sair do senso comum
O principal encontro de comunicação
do Sul do Brasil é possível através de importantes parcerias com quem “pensa fora da
caixa”: Rede Globo, ESPM e Grupo RBS,
apoiadores que acompanham e contribuem
para a evolução da ARP. “O trabalho realizado pela ARP é de extrema relevância,
uma vez que, através de todas suas atividades, ajuda a disseminar conhecimento
que é aproveitado pelas marcas gaúchas ao
pensarem e construírem suas estratégias de
comunicação”, comenta Felipe Heimbeck,
diretor de Negócios da Globo.
Os patrocinadores da Semana ARP
ajudam a criar um ambiente de troca de
ideias e experiências entre os profissionais de comunicação do Rio Grande do
Sul. “Este encontro, além de fortalecer o
mercado local convergindo interesses e necessidades, é enriquecido pela discussão de
temas modernos e atuais. É neste contexto
que gostamos de estar presentes. O tema
‘Marca sólida, conteúdo líquido’ é bastante
inquietante. É cada vez mais desafiador capturar a atenção do consumidor e transmitir
uma mensagem aderente aos valores da
marca. Trata-se de um exercício constante
de criatividade com responsabilidade”,
reconhece Heimbeck.
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A ESPM, por ser uma escola essencialmente focada em mercado, é apoiadora da
Semana ARP por considerar que as discussões são relevantes para os alunos. “É uma
extensão do aprendizado”, pontua Richard
Lucht, diretor geral da ESPM Porto Alegre.
“Acompanhamos a evolução da Semana
ARP: tornou-se um espaço para discutir
temas transversais. Isso é bem-vindo. Não à
toa é o principal evento do setor no Estado”,
comemora.
Parcerias sólidas tornam-se ainda mais
fortes quando há um desejo comum. “A
relação do Grupo RBS com a ARP e com as
agências é histórica e foi construída pensando no desenvolvimento e no fortalecimento
do mercado. Pra nós, a Semana da ARP e o
Jantar da Propaganda são momentos importantes de compartilhamento de informações
e conhecimento e de celebração da nossa
parceria. Em 2014, nos unimos à ARP no
movimento Vá em Frente, porque esse é o
nosso desejo para a propaganda em 2015:
que todos os nossos sonhos e projetos saiam
do papel e se realizem, com sinergia entre
clientes, agências e empresas, sempre com
o foco em atender aos desejos do consumidor”, considera Anik Suzuki, diretora de
Marketing e Comunicação do Grupo RBS.
Review • ARP
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atividade paralela

inspirações

Encontros
cheios de inspiração
Em sua sétima edição, o Inspirações, projeto do publicitário
Beto Callage em que ele conversa com um convidado por dia
sobre o que o inspira durante a Semana ARP da Comunicação,
contou com as participações de André Kassu, CCO da agência
CP+B Brasil, Marco Bezerra, vice-presidente de criação da
DM9Sul, Totonho Villeroy, músico e compositor, Eduardo
Axelrud, vice-presidente nacional de criação da Competence,
e Rodrigo Pesavento, sócio e diretor de cena da Zeppelin
Filmes. Os encontros foram realizados de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, na Pâtissier, no Moinhos de Vento.
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André Kassu

Uma boa conversa. É o que pretende Beto Callage,
anfitrião do encontro “Inspirações”, que sempre movimenta o intervalo do almoço da Semana ARP de Comunicação.
E o primeiro convidado: André Kassu, publicitário e sócio
da Crispin Porter + Bogusky (CP+B Brasil), que, recentemente, decidiu empreender e largar as regras do mercado:
leva uma vida mais leve e mais bem aproveitada.
Experiente e premiado, André Kassu encontrou na
CP+B Brasil uma oportunidade de fazer uma agência
do seu jeito. Os sócios, brasileiros e americanos, que
encontram um equilíbrio para mixar as culturas e a
fórmula parece dar certo. “Chuck Porter, chairman e fundador da CP+B, veio ao Brasil ver o status da reforma do
nosso galpão. Primeira pergunta dele: ‘entra cachorro?’.
Respondemos que não. Ele não gostou. Mudamos! A
agência, então, desenvolveu um espírito mais acolhedor.
Temos academia e recebemos cachorros. O Chuck é um
cara que ajudou a ver que publicidade é simples e não
precisa de divas”, reconhece.
A pressão não leva ninguém a lugar algum. Kassu,
hoje, questiona o modelo das agências. “Acham que isso
faz com que se produzam coisas boas? Não! Eu fiquei
chato com isso. Não vejo sentido neste modelo. É a
questão humana. As agências, de maneira geral, têm uma
‘relação objetal’ com seus funcionários; deixam de ser
pessoas e passam a ser coisas substituíveis facilmente.”
E, por tudo isso, a publicidade – que já esteve entre as

profissões mais incríveis que existe – perdeu muito pelo
sistema das agências e pelas vaidades. “A geração mais
nova tem mais oportunidade. Por que se matar pra fazer
Cannes se podem buscar outras coisas?”, questiona. A
Crispin Porter + Bogusky cresceu na crise americana. “O
fundamento da propaganda é mexer no negócio do cliente
e não ganhar prêmios. Essa não é nossa preocupação.”
Kassu conseguiu chegar num modelo de negócio
que passa longe do estereótipo do publicitário que vira
noites em claro. Hoje, consegue tirar um tempo para si:
sai da agência para nadar e ninguém sabe o que ele faz.
“Esse ritmo é inspirador e aplicamos por aqui”, comenta.
Mais tempo para observar e ler. Assim como Almodóvar, anota acontecimentos cotidianos. Isso é inspirador.
“Das mais prosaicas as mais complexas. Um taxista
no Rio tem carro velho, odeia São Paulo. É vascaíno ou
flamenguista?”, reflete. A leitura está entre suas fontes
de inspirações. “E, para mim, gostar de ler tem a ver com
a parte física do livro. Em e-book só leio sobre assuntos
técnicos. Livro tem que ter cheiro. Presto atenção no papel
e nas letras”, revela. O hábito passou para as filhas. “Fiz
um trajeto com os livros: Júlio Verne, Sherolock Holmes
e assim evoluindo”, comenta. “Ler é muito importante e
busco estimular isso entre nossos profissionais. Os livros
que trazem histórias pessoais são sempre muito bons
para conhecer a humanidade e ver como ela é de fato”,
recomenda.
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Marcos Bezerra
Ações e experimentos sociais. Isso é o que
inspira Marco Bezerra, vice-presidente de Criação da
DM9Sul, convidado de Beto Callage para o segundo
dia da programação de encontros que movimenta o
horário do almoço no Patissiêr de Marcelo Gonçalves.
Numa sequência de slides, o criativo mostrou
suas fontes de ideias: boa parte é bagagem do período
vivido em Amsterdam, Berlim e Suécia. “Experiência não
é o que acontece contigo, mas o que tu faz com essa
experiência. Como isso te modifica, te afeta e como
isso mexe contigo.” Em seus slides, o criativo mostrou
fotos de espaços públicos que tiveram intervenções e
sofreram mudanças pela apropriação popular. Entre
seus exemplos, está a Tacheles, em Berlim, que ficou
em pedaços após a Segunda Guerra Mundial e, a partir
da década de 1990, invadido por artistas que deram
vida nova ao local. “Esse prédio destruído não era
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nada e virou algo que realmente faz diferença para a
sociedade e para a classe artística da Europa. Esse lugar
é extremamente inspirador”, comenta, admirado pelas
manifestações da contracultura que tanto procura. Bezerra defende a tolerância. Afinal, pessoas mais “mente
aberta” parecem estar mais próximas da paz. E esse
sentimento é inspiração para suas criações.
Para Bezerra, além de tolerância, provocação e
mudança aparecem entre as suas motivações principais para fazer qualquer coisa. E foi por isso que voltou
da Europa para Porto Alegre: para encarar, com Marcio
Callage e Everson Klein, o desafio de levar adiante a
DM9Sul. Até porque, de maneira geral, considera a
capital gaúcha ainda feia, mas com espaços cheios de
potencial para tornarem-se “galerias Tacheles”: ambientes abandonados que poderiam ser revitalizados
com manifestações artísticas.
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Antonio Villeroy

O convidado de Beto Callage para o terceiro encontro do projeto Inspirações foi o músico Antonio Villeroy.
Cantor, compositor e produtor musical, Totonho, como é
mais conhecido, é um dos compositores brasileiros mais
gravados na atualidade. Depois de Lupicínio Rodrigues, é
o gaúcho com mais gravações na história da MPB. Além
de seus próprios discos, tem canções interpretadas por
diversos artistas, como Ana Carolina, Gal Costa, Ivan Lins,
Luiza Possi, Maria Bethânia, Maria Gadú, Mart’nália, Paulinho Moska, Preta Gil, Seu Jorge, Zizi Possi, entre outros.
Nascido em São Gabriel, cidade da fronteira Oeste
do Rio Grande do Sul, Totonho teve em seu lugar de
origem a sua primeira fonte de inspiração. “A primeira
coisa que eu vejo que me inspirou é a própria topografia
dos Pampas, que é uma coisa extensa que se projeta
de uma determinada maneira em direção ao infinito”,
comentou o músico.
Em seu trabalho, a inspiração acontece de duas
formas diferentes: de maneira espontânea, sem que
precise ser provocada, ou sob demanda. “Percebo que,
quando ocorre espontaneamente, significa que alguma
coisa dentro de mim está querendo se manifestar e me
dar notícias de mim mesmo”, definiu Totonho. “É aí que
uma coisa começa a borbulhar.”
Sobre o significado da palavra inspirar, o músico
propôs uma reflexão. “Inspirar vem do latim inspirare
e quer dizer soprar para dentro. Provavelmente, a palavra inspiração ligada à arte e à criação é decorrente
da outra, que é inspirar para respirar. No processo de
respiração, a gente inspira, transforma o ar e depois o
coloca para fora modificado. A arte é mais ou menos
isso. A gente inspira algo, transforma aquilo e coloca
para fora como um objeto artístico”, considerou. “A
inspiração nada mais é que um sopro, uma faísca.
E isso é muito volátil, muito rápido. Quando aparece,
essa faísca precisa ser alimentada de alguma maneira.
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Senão, passa e vai embora. Logo, a gente precisa entrar
em contato com essa faísca e captar a vibração dela.”
Dentre as suas muitas inspirações, Totonho listou
algumas delas. “O silêncio é algo que me inspira. O outono
me inspira mais que a primavera. O inverno mais que o
verão. Em geral, o frio mais que o calor. A noite mais que
o dia. Me inspira mais aquilo que eu não tenho do que
o que eu tenho. Me inspira mais o vazio do que a coisa
completa.” E lembrou os contos de fadas, que geralmente
terminam com a famosa frase “e foram felizes para
sempre”, sem contar, de fato, o que aconteceu depois.
“A coisa completa não inspira, porque já é completa.”
O músico revelou também que muitas vezes foi
buscar inspiração junto aos cânions do Itaimbezinho e
Fortaleza, na Serra gaúcha. “Porque ali existe claramente
a noção do sublime. Aquela sensação de infinito, de vazio
e de temor desperta em mim a vontade de fazer algo,
de completar aquele espaço vazio”, explicou. “Cheguei
à conclusão de que as notícias que vêm de mim estão
mais relacionadas ao sublime do que ao belo.”
Frente a uma demanda, Totonho disse que procura
entrar em frequência com quem fez o pedido, com o
momento que a pessoa está vivendo, para entender
o que irá mexer com os sentimentos dela. Foi dessa
forma que compôs para Maria Bethânia a música “Pra
Rua Me Levar”. “Eu sabia que ela estava se separando
e percebi que uma mulher de 60 e poucos anos não ia
estar ansiosa para encontrar alguém, que já estaria com a
vida resolvida, em busca de outras coisas”, relatou. “Nem
conhecia a Maria Bethânia pessoalmente quando fiz essa
canção. Foi uma encomenda por telefone.”
Para finalizar, o músico falou ainda sobre os contrastes. “A foto em preto e branco, por exemplo, me inspira
mais que as coloridas, pois ela tem mais espaço para a
imaginação”, justificou. “O escuro também. Me inspira
mais que a luz. E a ausência mais que a presença.”
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Eduardo Axelrud
O quarto encontro do projeto Inspirações, com Beto
Callage, recebeu o publicitário Eduardo Axelrud, vice-presidente nacional de Criação da Competence. Premiado
internacionalmente, Axelrud recebeu, em 2004, o título de
Publicitário do Ano da ARP e foi também escolhido Diretor
de Criação do Ano no Salão da Propaganda Gaúcha por
sete vezes, entre os anos de 1994 e 2013. O publicitário
é ainda autor de dois livros que contêm a coletânea dos
quadrinhos da campanha publicitária “Bib’s, o escurinho”.
Para Axelrud, as suas principais inspirações estão
diretamente associadas aos seus dados biográficos,
conforme ele mesmo definiu. Filho único, foi criado em
apartamento e teve a sua infância povoada pela televisão,
pelo rádio, por livros e quadrinhos. “Não consigo fugir
desse universo. Sou um nerd. Hoje é legal ser nerd, é
cult, mas naquela época não era”, comentou.
O primeiro raciocínio que fez sobre o que o inspira
para fazer essa ponte entre o garoto de apartamento e
o publicitário que precisa se relacionar com o público é
a vida comum. “É saber, conhecer a vida das pessoas”,
disse. Paralelo a isso, o que não o inspira é saber da vida
de celebridades e ler biografias. “Não gosto de biografias.
Me interessa muito mais conhecer a vida de pessoas que
a gente conhece quando pega um táxi ou chega em um
consultório. Taxista eu acho a coisa mais rica do mundo.”
Uma segunda fonte de inspiração para ele são
as viagens. “A última viagem que fiz foi para Berlim”,
contou. “Uma das coisas bacanas (de viajar) é isso:
reunir a família, mostrar o mundo para os filhos e
descobrir coisas novas. Berlim é uma cidade onde a
história está viva, é uma cidade que não fecha os olhos
para o passado.” O publicitário declarou ainda gostar de
conferir mostras de arte contemporânea em grandes
espaços, como a Bienal, e disse se inspirar também em
lojas e shopping centers. “Adoro lojas de curadoria, por
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exemplo, e mercado de pulgas”, exemplificou.
A música, segundo ele, sempre foi algo importante,
“talvez por essa infância ligada à rádio”. Embora não
aprecie muito música brasileira, Axelrud gosta de Chico
Buarque. “Meu hobby é uma rádio na internet, que se
chama This is It”, revelou. “Também boto som em festa.
Fazer uma curadoria de músicas e apresentar para as
pessoas o que eu gosto de ouvir sempre foi algo que me
agradou muito.”
Sobre cinema, outra paixão e fonte de inspiração
para Axelrud, o que faz mesmo sua cabeça é o roteiro.
“Gosto de ver a genialidade da história. Valorizo bem mais
um roteiro do que uma história baseada em fatos reais.
Uma história que alguém criou do que uma que realmente
aconteceu”, declarou o publicitário, que vê muitos filmes,
mas costuma ir pouco ao cinema. “Uma das coisas que
me inspiram a sair de casa para ir ao cinema é o Woody
Allen. Vou ao cinema por ansiedade de ter que esperar.”
Axelrud falou ainda sobre seus quadrinhos e
desenhos animados preferidos e citou nomes como o
renomado quadrinista americano Will Eisner e o diretor de
animação Chuck Jones, responsável por criações como
Pernalonga, Patolino, Papa-Léguas e Coiote. Seriados
como Braking Bed, The Sopranos e Seinfeld também
inspiram o publicitário. “Acho legal a forma como são
construídos os personagens, que se difere muito de como
acontece em um filme”, comparou.
Para finalizar, considerou as lições retiradas de Star
Trek e o personagem Capitão Kirk. “Todo episódio terminava da mesma forma. Depois de todos os problemas,
riscos e ameaças fatais, estava o Capitão Kirk com sua
tripulação na ponte de comando e um deles contava uma
piada e todo mundo ria”, recordou. “Acho que é um baita
ensinamento do seriado Star Trek para a vida da gente:
encerre qualquer episódio com sorrisos e risadas.”
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Rodrigo Pesavento
Para encerrar a sétima edição do projeto Inspirações, Beto Callage recebeu na sexta-feira, dia
21 de novembro, o publicitário Rodrigo Pesavento,
sócio e diretor de cena da Zeppelin Filmes. Diretor
de longas, curtas, comerciais e clipes, Pesavento
soube que trabalharia com vídeos desde o colégio e,
atualmente, coleciona uma série de prêmios e títulos.
“Se a pessoa gosta do que faz, se o trabalho
é prazeroso, tudo inspira. O mundo à tua volta te
inspira”, definiu o diretor. Para ele, esporte, viagem,
música, televisão, cinema, bar, roda de amigos, família – ou seja – tudo é inspirador. “Porque a gente
acaba confundindo as coisas e misturando isso tudo.”
Quando o assunto é esporte, Pesavento declara
sua paixão: “Skate is not a crime”. A atração por
curvas e manobras, que não é exclusividade sua entre
os criativos da Zeppelin, é tamanha que a produtora
de vídeo chegou a instalar uma pista de skate em
seu ambiente de trabalho para contribuir com o
desempenho e a produtividade da equipe. Além da
onda de madeira, o estúdio ganhou também grafite
e interferências de arte urbana. “Enquanto baixava
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um vídeo, esperava um download ou uma reunião, a
gente dava uma volta”, comentou.
Em função desse contato mais próximo com
o esporte, conheceu alguns atletas, entre eles o
Douglas Rodrigues da Silva, o Dalua, corredor de
downhill skate. Com o intuito de filmar uma websérie, a Zeppelin passou a documentar o dia a dia do
atleta. A ideia, porém, foi crescendo, durou cerca de
três anos e resultou no primeiro longa-metragem da
produtora, o Dalua Downhill (http://daluadownhill.
com), que ganhou prêmios e foi vendido para o Canal
Off e o Netflix.
“Pela nossa experiência, não queríamos fazer
simplesmente mais um filme de skate e esporte
radicais. A gente queria colocar sentimento, contar
uma história. Eu queria que esse filme fosse visto
pelo meu pai e que ele gostasse”, disse Pesavento.
“A linha narrativa de Dalua Downhill é o skate, mas
é um filme que fala de amizade, de perseverança, de
sentimentos e valores muito maiores.”
Sobre viagens, o publicitário contou que cresceu
vendo os pais viajarem muito e que, ao voltarem,

costumavam fazer pequenas
sessões de cinema, projetando
slides em um lençol branco
estendido na parede da sala.
“Quem não gosta de viajar? A
gente passa o ano todo trabalhando para aproveitar aquela
uma semana de viagem”, destacou. E lembrou uma viagem de
dez dias para a Europa realizada
pela equipe da Zeppelin Filmes
para produzir um comercial para
a Sony Cyber Shot. “Hoje em
dia, a tecnologia facilitou muito.
O que interessa é o ator e o
cenário. Então, vamos embora,
vamos viajar!”
Em relação à música, outra
fonte de inspiração, Pesavento
se autodefine “geração videoclipe”. “Tudo muito
rápido, muito cortado”, resumiu ele, que já produziu
videoclipes para bandas como Nenhum de Nós e
Papas da Língua. De acordo com o diretor de cena,
videoclipe sempre foi um terreno fértil, sem dinheiro
algum, mas bom para experimentar novas linguagens
e ideias. “Quando trabalhamos com publicidade,
precisamos seguir um storyboard, passar por um processo de aprovação entre agência e cliente, porque a
margem de erro é zero. Tem muito dinheiro envolvido

e é uma aposta muito grande”,
declarou. “Com videoclipe, não.
Podemos ser mais intuitivos.”
Televisão também é inspiração para Pesavento, e um
desafio para quem trabalha com
publicidade. “Na minha infância,
tinha meia dúzia de canais.
Hoje, tem TV aberta, a cabo,
YouTube, games”, listou. Mas
não é apenas a concorrência
que aumentou, segundo ele. A
exigência e a fiscalização também. “Para criar uma peça para
a televisão, temos pela frente o
Conar, os advogados que dizem
o que pode e o que não pode,
as associações. Já para avaliar
se a ideia é boa, tem pesquisa
quantitativa, qualitativa, pré, pós”, criticou. “Hoje em
dia, precisamos criar pisando em ovos.”
Para encerrar a conversa, o assunto foi família.
“Bem-vindo à Terra do Nunca!”, anunciou Pesavento.
“Tenho um monte de filhos. Cheguei até a tatuar no
braço a data de nascimento deles porque não lembro de
tudo”, revelou o publicitário, que assumiu ter desistido
do controle remoto depois que os filhos aprenderam a
senha da Net e do Netflix. “Deixo eles se entenderem se
é hora da Peppa Pig ou do Cartoon Network.”
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marcas
com conteúdo
A construção das marcas, a partir de conteúdo inteligente
e estratégico, esteve no centro das reflexões que movimentaram a Semana ARP de Comunicação em 2014
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Fábio Bernardi, em
discurso de abertura
da Semana ARP,
afirmou que as
marcas tornam-se
valiosas pela riqueza
e qualidade de
seu conteúdo
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A Sulfabril, empresa brasileira de malhas e confecções de
sucesso nos anos 1970 e 1980, teve a falência decretada em 1999.
Passados 15 anos, sua marca, ativo mais valioso da companhia, é
levada a leilão avaliada em R$ 40 milhões. As cifras mostram o
potencial de uma marca bem construída. E, assim, tem início o
discurso de abertura de Fábio Bernardes, presidente da Associação
Riograndense de Propaganda, na Semana ARP de Comunicação,
realizada de 17 a 21 de novembro em Porto Alegre, com patrocínio
da Rede Globo e da ESPM.
As marcas tornam-se valiosas pela riqueza e qualidade de seu
conteúdo. “Temos um consumidor mais atuante, mas ainda não
chegou o dia em que ele produz tudo que consome na mídia. O
especialista ainda é essencial”, afirma Bernardes.
Durante a cerimônia, conduzida pelo comunicador Tulio
Milman, destaque para a qualificada programação da Semana ARP
2014. “Temos um elenco de peso: grandes agências, profissionais,
pesquisadores e veículos pensando junto a construção de marcas”,
afirma. Em 2015, a ARP dá novo impulso para o Clube de Criação
de Porto Alegre e abre espaço para que pequenas e médias empresas
possam compartilhar suas realidades. “Unidos e fortes construímos
marcas reconhecidas e também maturidade no mercado”, garante
o presidente.
Review • ARP
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Mostra tua força,

Brasil
Eduardo Tracanella, superintendente de Marketing do Itaú, provou

que um banco pode ser uma lovebrand por meio do case “Itaú: ontem,
hoje e amanhã” e as ações desenvolvidas para a Copa do Mundo no Brasil
Bancos podem inspirar pessoas? Não é fácil, mas a resposta é “sim”. Os
investimentos feitos em comunicação, estratégia e conteúdo transformaram o Itaú,
uma instituição financeira – como qualquer outra associada a dinheiro, contas a
pagar, burocracia –, em uma lovebrand, tão adorada quanto Coca-Cola e Red Bull.
“A diferença é que ninguém acorda feliz por ter que ir ao banco”, contextualiza
Eduardo Tracanella, convidado para a palestra de abertura da Semana de ARP de
Comunicação e superintendente de Marketing do Itaú – responsável por gestão
de marca, planejamento, publicidade, mídia, social media e brand connections.
Tracanella acompanhou, nos últimos anos, uma mudança importante na
percepção do público sobre a marca, trabalho que teve início bem antes da Copa
do Mundo e da febre do “Mostra tua força, Brasil!”. Em 2008, com a fusão de
Itaú e Unibanco, chegava a hora de sair da zona de conforto e mudar. “Tínhamos
um grande desafio empresarial pela frente. Nesta soma, ‘1+1’ deveria ser maior
do que 2. Precisávamos de uma marca mais forte e valiosa”, comenta.
E a marca foi para o divã

A construção da lovebrand passou por importantes etapas: entender profundamente a “era do compartilhamento”, onde consumidores também produzem
conteúdo, emitem opiniões e veiculam propaganda o tempo todo e muito rápido;
perceber que marcas podem gerar conversas apropriando-se de assuntos diversos, mas
que faça sentido; repensar o posicionamento dentro do seu próprio negócio, o que
significa “querer ser uma lovebrand, sabendo que o banco não deixará de ser um ‘mal
necessário’”, e assumir o desafio de ser inconfundível – e por aí passa a escolha da cor,
do tema e do gesto, que nasceu para internet banking e acabou adotado para a marca.
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Ninfeta

Tiozão

Ficha TÉCNICA
Itaú: ontem, hoje e amanhã
Quando: Dia 17/11,
segunda-feira, às 19h30
onde: Sheraton
Com quem: Eduardo Tracanella
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Dentro deste processo de transformação, surgiu a necessidade de repensar
o propósito da marca também. “O propósito não pode ser ‘ganhar dinheiro’.
Um traficante também tem esse propósito. Essa é a estratégia do negócio, algo
que está além da marca. E, em verdade, propósito não se cria; ele se revela. O
nosso é ‘Transformar o mundo das pessoas para melhor’”, afirma. E, a partir
daí, inúmeras iniciativas, como a entrega dos livros infantis para as famílias, a
instalação das bicicletas para aluguel em diversas cidades, a inauguração de salas
de cinema e projetos de sustentabilidade, como a redução do uso de papel em
documentos bancários. Quem não lembra do vídeo do bebê dando gargalhadas
quando o pai pica o papel em sua frente?
“Temos um cliente em empoderamento:
mais conhecimento promove melhores escolhas. Clientes melhores fazem sociedades
melhores”, argumenta. E tudo levou ao #issomudaomundo, uma hashtag amplamente
divulgada na internet.
Em 2013, o storytelling deu lugar ao
storydoing. Nas vésperas do festival de música Rock in Rio, um músico tocava a trilha
da campanha do banco Itaú pelas ruas. As
pessoas que curtiam e deixavam alguma
contribuição foram recompensadas e surpreendidas com um par de ingressos para
o evento. Em ação do Itaú Cinemas, casais
foram surpreendidos ao reviver o momento
em que suas vidas foram transformadas pela
sétima arte. Uma sessão especial tornou-se
uma tarde emocionante.
O Itaú, banco oficial da Copa do Mundo
FIFA 2014 e da Seleção Brasileira de Futebol,
aproveitou o maior evento esportivo do mundo para envolver-se de perto com a população. “No 3º layer de patrocínio, estávamos ao
lado de marcas globais que têm tudo a ver com o esporte ou com festa. De que
forma um banco pode se destacar?”, questionou-se.
Muita dedicação para colher bons resultados. O jingle do banco “Mostra
tua força, Brasil!” virou música da torcida brasileira e a campanha “Batucada de
Coração” aproximou ídolos e torcedores, levando as batidas dos corações dos
brasileiros para a Seleção Brasileira. Além das inúmeras e bem boladas ações nos
espaços Fan Fest, que transmitiram os jogos em telões em todo o País.
E isso tudo se refletiu na imagem do banco, promovendo resultados no
negócio. “Mas ainda não estamos satisfeitos. Acreditamos em persistência!”,
comenta. Para Tracanella, a transformação de uma marca em loveband é 30%
comunicação e 70% experiência. “As pessoas podem esquecer o que você fez.
As pessoas podem esquecer o que você falou. Mas jamais esquecerão como
você as fez sentir”, finaliza.
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As grandes histórias da propaganda começaram assim.
Uma ideia na cabeça e um papel em branco sempre formaram uma boa
dupla. A Maqpress produz máquinas de primeira linha para os setores
papeleiro e gráfico: cortadoras de folha, empacotadoras de resma,
rebobinadoras de bobinas, entre outras.
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PEBE Máquinas e Equipamentos Gráficos S.A.
Rua Conselheiro Travassos, 344 - Porto Alegre / RS
Telefone: (51) 3481.6002

Review • ARP

39

palestra

Nova fórmula

O publicitário André
Kassu, sócio da Crispin
Porter + Bogusky
(CP+B Brasil), largou
uma agência premiada

e um bom salário para
empreender e, assim,
repensar o modelo das
agências e construir
um cenário que
proporcione viver mais
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O publicitário André Kassu andava pela feira de rua em Moema (SP)
quando reparou na conversa que rolava
na banca da tapioca. Uma senhora pegou o produto, mas estava na dúvida
se leva ou não. E disse:
– Não posso engordar.
O vendedor respondeu:
– A senhora quer viver ou quer
durar?
Com um sorriso no rosto, levou
a tapioca com gosto.
A descrição de uma cena cotidiana
de André Kassu, sócio da CP+B Brasil,
justifica o nome da palestra na Semana
ARP de Comunicação, e tem muito a ver
com a sua nova guinada profissional. Em
20 anos de carreira, inúmeros leões de
ouro em Cannes e um emprego invejável na AlmapBBDO, uma das maiores

agências do país, decidiu largar tudo para
empreender. “Nove em cada 10 pessoas
acham uma ‘idiotice’ a ideia de abrir uma
agência. Por isso, resolvemos apostar”,
afirma André Kassu. “Quando as pessoas acham algo uma idiotice é porque
a ideia é ousada. Há 20 anos, os publicitários davam início à suas agências. Nos
anos 2000, nasciam as primeiras agências
digitais. A minha geração de profissionais tinha bons salários e ficou em sua
zona de conforto”, comenta.
O escritório brasileiro integra uma
rede que já tem agências em Los Angeles,
Miami, Boulder, Londres e Gotemburgo, na Suécia. De acordo com Kassu,
Chuck Porter, chairman e fundador da
CP+B, é líder de propaganda, mas não
deixa de ser uma pessoa simples. “Escolher trazer uma agência para o Brasil

de agência
pelo trabalho seria o mais óbvio. Nós
escolhemos a cultura da CP+B. Faz todo
sentido a humanidade de um ‘cara’ numa
mercado tão desumano”, reconhece. O
modelo da CP+B Brasil chama a atenção
por ser diferente do mercado estereotipado da publicidade. “O trabalho é
todo integrado: mídia senta ao lado do
criativo. Existe, em geral, uma distância
entre as áreas nas agências. Acreditamos
que o trabalho é de todos.”
Para Kassu, a equipe da agência
não se posiciona exatamente como
publicitários. “Somos fuçadores; queremos soluções que realmente funcionem para nossos clientes”, adverte. E
mais: a CP+B Brasil privilegia equipes
menores e autônomas. “Quem trabalha no meio sabe que não é necessária
ainda mais pressão. Desta forma, tira-

mos um pouco daquela burocracia da
aprovação dos trabalhos.”
O publicitário defende o respeito e
a integração entre os colegas, que devem
ser tratados em igualdade. “Qual é a
lógica das equipes divididas em aquelas
que fazem Cannes e as que fazem o
resto? Como motivar o time assim?
Não faz sentido. Ao invés de apostar
toda a criatividade em prêmio, devemos
buscar indicativos de crescimento para o
cliente. Isso sim faz a diferença”, admite.
O respeito dentro da agência transborda
para o mercado. É preciso respeitar
estilos diferentes. “Qual é o problema
de elogiar o trabalho dos outros? Não é
só o que sai da sua agência que é legal.
Elogiar publicamente incentiva elogios.”
O modelo atual das agências, segundo
Kassu, é uma escolha. “Aceitamos (Kas-

su e os publicitários de sua geração) um
modelo. Os jovens têm o importante
papel de pressionar as empresas para que
seja melhores. Ficar só pelo dinheiro é
muito pouco! A vida é curta demais para
não fazer do jeito que você acredita”,
reivindica. Afinal, um ambiente feliz
traz boas ideias. “Gente produtiva é mais
feliz. Parece um discurso ingênuo, mas é
o que podemos fazer pela publicidade”,
reconhece.

Ficha TÉCNICA
Você quer viver ou durar?
Quando: Dia 17/11, segunda, às 14h
onde: Sheraton
Com quem: André Kassu
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TimEliNE dE dAdo SchNEidER

Sinal dos tempos
Dado Schneider transita,

com muito bom humor, pelos
comportamentos marcantes
de cada geração e retrata
o papel das marcas num
mundo cada vez mais cheio
de gente gasosa

fichA TÉcNicA
mARcAS SÓlidAS, coNTEúdo
líQuido, GENTE GASoSA
QuANdo: dia 17/11, segunda, às 17h
oNdE: Sheraton
com QuEm: dado Schneider
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O mundo muda em velocidade
acelerada. Dado Schneider, publicitário
com mais de 35 anos de experiência no
mercado, acompanha comportamentos
em transformação tentando entender
uma mudança de valores. “Hoje não é
preciso ser, nem ter ou parecer. O negócio é aparecer: ao lado de um famoso
na selfie, na Torre Eiffel ou com o
amigo da BMW. Essa é gente gasosa”,
comenta. Gente gasosa é aquela que
ainda não entendeu a vibe do século.
“As pessoas não se diferenciam mais
por roupa, mas quando abrem a boca.
No Facebook, por exemplo, há quatro
gerações conversando um mesmo
assunto em sintonia. O velho de antes
podia ser velho porque ia morrer. Hoje,
aos 80, esse mesmo velho faz musculação. O velho que não rejuvenesce será
um chato por 40 anos mais. Quem
aguenta?”, questiona.
Dado Schneider é autor do livro
“O mundo mudou… bem na minha
vez!”, em que trata também sobre a
importância de adaptar-se. “Quando eu
era jovem, me adaptei aos velhos. Hoje,
para continuar ativo e profissional, eu
preciso me adaptar aos jovens. Quando
eu era criança, os mais velhos comiam
o melhor bife. Agora, as crianças comem o melhor bife da mesa, ou seja,
o mundo mudou justamente no meu
momento”, diverte-se. Mas Schneider
é positivo ao pensar no que vem por
aí. “Há uma nova geração chegando
– a Geração Z – que é feita de outro
material. A cegonha passou em outra
galáxia. Essa geração dá sinais de que,
mais uma vez, basta ser”, revela.

Se as pessoas diferenciam-se pelo
conteúdo, as marcas precisam mais do
que qualidade e preço para tornarem-se
sólidas e relevantes. “Essa é condição
básica para estar no mercado. É entendido como, nada mais nada menos, que
a obrigação. Vocês podem ver: 90%
dos argumentos de venda do século 20
parecem obviedades”, reitera.
Marca nenhuma se diferencia
por qualidade. Preço é transposição
numérica do valor que se dá a qualquer
coisa. “Velocidade aparece no primeiro
nível de diferenciação, assim como disponibilidade de produto, informação,
pessoas e serviços. Fala-se em ‘foco no
cliente’, mas não adianta ver o cliente
de longe com telescópio. É preciso ter
‘olhar de cliente’, percorrer seu trajeto.
Isso não existe, por exemplo, nas estradas brasileiras”, reivindica.
Se no século passado as marcas
perpetuavam-se no topo, a regra do
jogo muda nos dias atuais. “Quem
não se reinventa perde-se pelo caminho. A marca precisa pulsar. Inovação
é sinônimo de inquietude”, reforça.
Além disso, Dado Schneider aposta na
transparência. “A causa mais verdadeira
é falar a verdade. Essa camisa dura três
lavagens. Estamos fazendo o recapeamento só para a Copa. Fale grátis de
segunda a sexta, de tal a tal hora.”
E o quanto isso vai vender? “Tomávamos café sem o objetivo claro
de vender. Hoje é preciso respostas e
números. É preciso talento, coragem
e persistência. Dou graças a Deus que
sou palestrante. Não queria estar na
pele de vocês!.”

iNício doS ANoS

70

fiNAl doS ANoS

fiNAl doS ANoS

ANoS

“Não tínhamos o consumismo na
veia: uma calça, um tênis Kichute
para o dia a dia e um bamba para
ir numa festa. meninos e meninas eram magros, cabeludos,
usavam boca de sino e blusa
curtinha. Eram parecidos. o
importante era ser e não ter. Para
ficar com alguém era preciso ler
e as drogas eram calmantes.”

“As discotecas deram início
às transformações e marcam
a migração para a Era Yupi. o
ter é mais importante do que o
ser. Rolex. ostentação. Surgem
a publicidade, o consumo e a
globalização.”

“A falência do socialismo torna
o mundo confuso. o fervor
por ter coisas fica mais fraco.
dizia-se que não precisava ser
e nem ter, mas parecer. É só
fingir. E esse é o retrato dos
anos 90.”

“o cara não precisa ter uma
bmw e nem parecer ter. Se
ele tiver um amigo que tem já
está valendo. o que importa
é aparecer. chegar perto de
uma celebridade e tirar uma
selfie, aparecer no show ou
na Torre Eiffel.”
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Prazer,
Relações-Públicas
Com maior orgulho da profissão,
Guilherme Alf mostra a importância
do RP para o mercado da
comunicação e desfaz o mito
de que publicitários e jornalistas
podem ser ameaças. Ao contrário:
o RP, um especialista em pessoas,
é quem amarra o trabalho
de maneira estratégica

Ficha TÉCNICA
Todo mundo precisa de um RP
Quando: Dia 18/11, terça, às 14h
onde: Sheraton
Com quem: Guilherme Alf
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Todo Mundo Precisa de um RP. Ok, mas o que eles fazem?
No ano em que a profissão de Relações-Públicas completa 100 anos
ainda se discute o que é, o que faz e qual é a importância para o
mercado. Guilherme Alf, formado pela PUCRS, levou 12 anos para
se “assumir” RP e perceber que a própria profissão precisa de um
profissional estratégico na comunicação para tornar-se conhecida. O
empreendedor é cocriador do coletivo “Todo mundo precisa de um
RP”, que busca mudar o cenário da profissão no Brasil. “O RP vive
discutindo a própria vida. Falta orgulho e sobra vergonha. Ainda é
difícil ver cartões de visitas de Relações-Públicas. Não há ídolos ou
referências de mercado. Isso tudo faz com que não exista identidade.
Cuidamos da imagem de todo mundo. E da nossa?”, argumenta.
O RP é aquele que cuida do relacionamento da organização
ou da marca com pessoas. A atuação passa por nove áreas de
abrangência: eventos, assessoria de imprensa, comunicação interna,
gestão da comunicação, cerimonial e protocolo, pesquisa, gestão de
crise, comunicação online e social media e relações governamentais.
Para Alf, quem quer se dar bem no mercado deve ser observador,
multifunções, mediador – de conflitos, ideias, interesses, soluções –,
agregador, conector, estrategista, dinâmico e facilitador. “RP é generalista. E isso é uma grande oportunidade, já que é um curinga na
comunicação. Em de ser aquele que ‘faz tudo’, deveríamos ter uma
leitura mais ampla: nosso trabalho é construir relações.” Além das
características básicas, há “ingredientes secretos”, que são habilidades
essenciais para o bom comunicador. “Resolva, surpreenda e arrisque.”
De acordo com Alf, todo mundo, em algum momento, tem
problemas de comunicação. “E 76% das empresas já perceberam que
eles podem levar ao fracasso”, revela. “As empresas querem e podem
conversar com pessoas e outras marcas. As pessoas relacionam-se
mais. E, neste contexto, RP ganha mais importância. Isso quando o
trabalho é bem feito”, comenta. O resultado tem maiores proporções quando envolve as pessoas certas. “O jornalista é responsável
pelo conteúdo; o publicitário, pela criação; o RP, pela estratégia. É
preciso conectar tudo. E isso pode ser incrível”, constata. “Respeito
o passado, mas precisamos construir um futuro diferente. Tenho a
sensação de que as pessoas nunca saberão o que é um RP. Os RPs
precisam de um RP”, conclui.
Dicas de Guilherme Alf para quem quer fazer mais pela profissão

Você é o seu melhor personagem
Crie redes de relacionamentos
Tenha opinião, mas respeite a do outro
Não seja over
Não tenha medo de contar as coisas boas
Review • ARP
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Cultura
hacker

A trajetória profissional de Rony Rodrigues, fundador
da agência de pesquisa BOX 1824, dá exemplo de que
“foi lá e fez” nem sempre é o melhor caminho. “É preciso
hackear os sistemas, entender como funciona o que está
ao redor, para ser feliz e realizado”
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A cultura hacker
é aquela que
observa, entende e
depois faz. E isso
está no jeito de
Rony Rodrigues
e da BOX 1824

Ficha TÉCNICA
Faça coisas interessantes
e tudo pode acontecer
Quando: Dia 18/11, terça, às 17h
onde: Sheraton
Com quem: Rony Rodrigues

48

Review • ARP

“Nasci numa família pobre.
Minha vida resumia-se aos bairros
Navegantes e São Geraldo, em Porto
Alegre. Aos oito anos, passamos para
a classe média e mudamos para o
Higienópolis. E muito cedo entendi a
dinâmica de ‘ganhar dinheiro’. Lembro bem de quando passou por mim
um homem carregando um monte
de papel. Pensei: ‘é o velho do saco’.
E minha avó explicou o que era um
papeleiro. Resolvi fazer igual e juntei muito papel. Não era suficiente.
Juntei mais e vendi. Ganhei dinheiro.
E logo percebi o prazer em vender.”
“Meu avô tinha uma casa em Pinhal.
Durante o café da manhã, reunião da
família. Não tinha ‘mesa de adulto e mesa
de criança’. Mas tinha um vizinho que
costumava roubar a atenção do meu avô.
Uma vez, fiquei brabo. ‘Ele é chato porque
é feio’. E levei como resposta: ‘O ET é feio
e tu gostas dele’. E percebi que conceito é
algo que se cria. Sedução por histórias.”
As histórias de vida de Rony
Rodrigues, fundador da BOX 1824,
uma das mais importantes empresas
de pesquisa de consumo e tendências
da América Latina, ilustram sua trajetória profissional, apresentada num
bate-papo descontraído na Semana
ARP de Comunicação. De menino

pobre a profissional bem-sucedido,
um caminho bem pensado, marcado
pelo gosto por vender e talento para
contar boas histórias.
Aos 15 anos, a família conquistava uma vida melhor. Rony passou
a estudar no Colégio Bom Conselho
e, nessa época, a gurizada começa a
organizar viagens para a Disney. E
ele decidiu que conseguiria ir também.
“Eu nunca fui para a Disney. Posso
vender 10 passagens e ir de graça. Já
pesquisei e sei tudo”, afirmava. E vendeu 23 passagens. “É preciso conhecer o processo e descobrir sistemas
de fazer diferente. Temos sempre que
entender como podemos subverter o
mercado a nosso favor”, revela.
Entrou na faculdade de Turismo
e buscou uma vaga de empresa. “A
exigência era falar inglês ou francês.
E eu não falava nem uma e nem outra. Fui até o aeroporto e conversei
com todo mundo. Descobri que o
chefe começou como estagiário.”
E o discurso garantiu a admissão.
“Falei: ‘quero ser office-boy e fazer
uma carreira.”
Do aeroporto para os Estados
Unidos. “Trabalhei no Shoe Shine em
Nova York. Todos usavam roupas de
hip hop. Decidi que trabalharia de

terno. Reparei que um mendigo bem
vestido ganhava mais grana. E todo
mundo entrou na beca!”, relembra.
Depois trabalhou limpando casas e
até pensou em ter uma empresa de
pizzas congeladas.
Quando foi fazer o caminho de
Santiago – na época meio esotérico,
leitor de Paulo Coelho – encontrou
uma pessoa que disse: “Sei que tu
trabalhar com Turismo, mas tens
um perfil para Publicidade e Propaganda”. Em Barcelona, encontrou
Marcelo Galvão (diretor do filme
“Colegas”), conhecido de Nova
York, e ele falou: “Tu precisas ir para
Publicidade e Propaganda”. Rony
entendeu aquilo tudo como um sinal.
De volta ao Brasil, ligou o rápido e uma chamada: “Se você quer
trabalhar em agência...”. Ao lado de
Bruno Novelli, Rony foi saber do que
se tratava. “Observei tudo para entender como funcionava. Conversei
e peguei informações”, conta. Ligou
de madrugada para a Upper, uma das
agências mais bacanas da época, para
saber se as pessoas estavam realmente trabalhando naquele horário como
diziam. E foi contratado como insighter. “Aquilo era um deboche. Não
era nada! Mas entrei no mercado”,

diverte-se. Dois dias depois, Rony
acompanhava o Salão da Propaganda.
Na premiação entendeu tudo. “Fui
hackeando a lógica: o que interessa
é ganhar prêmio.”
Em 10 dias de agência – e sem
saber nada – perguntou aos colegas:
“Vocês querem ganhar prêmio?”.
E começamos a trabalhar em peças
fantasmas. Passados nem seis meses,
Rony estava indicado como redator
do Prêmio Colunistas. “Vamos focar
em Cannes!”, ousou dizer. Pensou
numa categoria pouco concorrida
e decidiu criar algo para o Sabonete
Senador. “Estava indo de ônibus
para casa com asa. Não queria segurar o corrimão.” E daí surgiu a
peça que trouxe o primeiro leão de
Cannes para o Rio Grande do Sul:
um adesivo da marca Senador que
era colado em corrimões de ônibus
com a frase: “Quem usa Senador,
levanta o braço”.
Depois da boa experiência em
Criação, quis mudar para área de
Planejamento. “Estudei o universo
jovem e buscou um cliente de telefonia que pudesse aproveitar e aplicar
conhecimento. Passei a atender o
Zoom, produto da, na época, Claro
Digital para jovens. Reverti vendas.

Foi ótimo! O que aconteceu é que,
com a nacionalização da marca, eles
só poderiam ter uma agência, que
seria DCS, onde criamos o DCS
Lab com uma diretoria de Planejamento”, relembra. As ações para a
Claro foram premiadas e ganharam
visibilidade. Rony foi convidado pelo
Grupo Thompson para trabalhar um
tempo na Itália com clientes como
Mc Donald´s. E lá descobriu as agências pesquisa e consumo. “Voltei ao
Brasil e abri a BOX 1824”, conclui.
A Olympikus, primeira empresa a
demonstrar interesse em pesquisa,
apostou na metodologia “e lançou
o tênis mais vendido do Brasil”,
comenta Rony.
A cultura hacker – aquela que
observa, entende e depois faz – caracteriza a vida de Rony e, consequentemente, o trabalho de pesquisa
BOX 1824. “É importante ter certeza
daquilo que quer. Na Cabala, ‘fortuna’ é satisfação, mas é também poder
de direcionamento. Não sou do tipo
‘foi lá e fez’. É preciso criar sistemas,
entender como funciona o que está
ao redor para ser feliz e realizado.
Assim a gente faz com que o universo
e o que a gente quer sigam para o
mesmo lugar”, reconhece.
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Ficha TÉCNICA
O fim do zapping. Conteúdo
versus marca em tempos de
Frank Underwood
Quando: Dia 19/11, quarta às 14h
onde: Sheraton
Com quem: André Takeda

Novo jeito

de ver
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André Takeda, da Fox Channels, num passeio
pelas séries e seriados mais celebrados da
televisão, mostra que o zapping não morreu nos
tempos de conteúdo on demand
Os maiores sucessos da televisão a cabo ilustraram
a trajetória de André Takeda, vice-presidente de Serviços
Criativos da Fox Channels, num mercado em transição. O
executivo criou um paralelo entre o seriado “How I Met
Your Mother” – que gira em torno da busca de Ted, personagem principal, em encontrar o amor de sua vida – e o seu
encontro profissional. “Passei muito tempo como criativo
procurando o emprego dos sonhos. Já passei por agências
muito legais, mas sempre me sentia um pouco frustrado
como redator. Uma head Hunter me ligou perguntando se
eu queria trabalhar nos canais da FOX fazendo as chamadas.
E fui. Reinventei e me redescobri como profissional. Não
sabia que poderia ser apaixonado por televisão, design e
até argentinos”, diverte-se. A área de Serviços Criativos da
Fox Channels é uma mistura de agência, produtora, motion
graphic e animação.

Quando ingressou na FOX, “24” era a série do momento. “É uma das últimas grandes inovações da tv linear.
Esse é o programa que, ao lado dos Simpsons, fez a Fox
Channels crescer. Na época, eram apenas três marcas; hoje,
a FOX tem 20 canais”, afirma. Para Takeda, os produtores
de “Dexter” foram os primeiros a entender que é impossível
combater a pirataria. “O primeiro episódio da temporada
vazou no Pirate Bay. A produtora não fez nada. Depois,
descobriram o próprio canal deixou vazar como estratégia
de divulgação”, lembra. E, neste sentido, a FOX colocou
no ar o Hulu, plataforma para ver as estreias no dia anterior
ao lançamento. “Na época falava-se em catch up e não em
on demand”, recorda.
“Friends” ilustra as relações do canal de tv a cabo. “Os
distribuidores sempre são os amigos dos canais. Assim como
os anunciantes, obviamente. Mas, talvez, a amizade mais
importante neste mercado seja com os operadores de tv por
assinatura. No Brasil são 19,2 milhões de assinantes no Brasil
e, deste, uma pequena parte – tipo centavos – vai para a Fox”,
explica. E, segundo o convidado, é neste momento que surge
o questionamento: por que pagar se eu posso ter de graça?
Para Takeda, “House of Cards” é sinônimo de conteúdo on demand. “É a prova de que não é preciso ter

‘sobrenome’ para fazer conteúdo de qualidade e que é possível, sim, ter independência comercial para inovar no jeito
de ver televisão”, avalia. O Netflix, segundo o executivo,
acaba com o hábito de ver o programa a tal hora de tal dia
da semana. As últimas temporadas da série “Breaking Bad”
“bombaram” no Netflix, o que causou questionamentos:
“Canais de televisão podem estar com dias contados? Será
o Netflix o nosso câncer? Não. Na América Latina ainda há
muito mercado para a televisão. Só para ilustrar: há 46% de
penetração de tv paga no Brasil”, pergunta-se. E, pensando
em diferenciais, a FOX lançou o Fox+, um pacote de canais
premium (ainda sem previsão para o Brasil) e o Fox Play, em
que todo assinante tem acesso a séries e jogos. “A questão
é que o zapping, hoje, não se dá mais pelo canal, mas pelo
conteúdo. A plataforma é o que menos importa”, ressalva.
A websérie Porta dos Fundos, sucesso de audiência
no Youtube, recebeu diversas propostas e fechou com a
Fox, “porque é o canal dos Simpsons”, brinca. “Meu trabalho é colocar ‘sobrenome’ no conteúdo. Por exemplo:
Libertadores da Fox Sports. Hoje conteúdo não é mais algo
exclusivo. Então, uma marca com valor exclusivo torna-se
tão importante”, conclui, afirmando também que não gosta
de Seinfield.
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A arte de contar

histórias

Todo mundo adora histórias. Bárbara Motta, produtora-executiva
da The Alchemists, numa verdadeira aula de storytelling, mostra
que, finalmente, produtores de conteúdo estão aprendendo que
marcas podem ser “Sherazades”.

Ficha TÉCNICA
Sherazade 2.0 – O futuro
da integração entre
marcas e conteúdo
Quando: Dia 19/11, quarta às 17h
onde: Sheraton
Com quem: Bárbara R. Motta
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“Um rei traído decide que, como vingança, casaria todas as noites
com uma nova mulher e, na manhã seguinte, ordenaria sua morte para
nunca mais ser enganado. Sherazade casa-se com o rei e começa a distraí-lo contando histórias de aventuras, magia e heróis – os contos das ‘Mil e
uma noites’. Contava um pedacinho de cada história diariamente e o rei
apaixonou-se por ela.”
Sherazede é a narradora dos contos das “Mil e uma noites”. E a
verdade é que todos podem ser contadores histórias, inclusive as marcas.
Não à toa, branded content virou categoria do Festival de Cannes, na
França – apesar de não ter ido à Grand Prix. “Conteúdo bem-feito é tão
bom que nem parece marketing. É o que fazem os produtores: quanto
mais orgânico, melhor será. O primeiro passo é perceber que sem conflito não há história. Isso é um exercício de desapego”, explica Bárbara
Motta, produtora-executiva da The Alchemists, uma “empresa anfíbia
do entretenimento”, considerada uma das produtoras de conteúdo mais
bem-sucedidas do mundo com trabalhos em diversas plataformas para
marcas, canais de televisão e estúdios.
Nem sempre é fácil exercitar o desapego. Para Bárbara, o grande
vencedor de Cannes – o vídeo da Chipottle – ilustra bem a intenção do
branded content. “O trabalho entrega os atributos da marca a partir de
conflitos do mundo”, reconhece. Afinal, de acordo com a produtora, o
segredo está no equilíbrio de racionalidade e intuição. “É preciso convidar
o cliente para uma imersão em storytelling. O empoderamento do cliente
proporciona que ele dê um feedback de qualidade”, explica.

Possíveis motivos
para investir
em branded content
Gerar awarness em novos mercados
ou conquistar outros públicos – “Dove
adaptou a série ‘Ugly Betty’ para o mercado chinês, levando o conteúdo da ‘Real
Beleza’”.
Recuperar um público-alvo - “O consumo de Gatorade reduzia após os 30 anos.
Então, a marca vendeu um filme, que
virou série da Fox Sports, sobre jogadores
velhos de futebol americano”.
Tangibilizar posicionamento – “A Intel
investiu numa websérie muito bem
produzida para posicionar seu produto”.
Ilustrar atributos – “O vídeo da Chipottle
faz muito bem isso”.
Integrar o produto na vida as pessoas
– “Há um episódio de Modern Family
que tudo gira em torno da compra de
um iPad”.
Criar uma plataforma perene de comunicação e relacionamento – “Red Bull tem
uma produtora, um campeonato de asa
delta, patrocinam uma equipe de fórmula
1 e um time de futebol. Apostam numa
maneira de contar a história”.
Reduzir custos – “Eduardo e Mônica,
da Vivo, custou R$ 4 milhões. É um
investimento relativo ao resultado. Fazer
comercial é algo muito caro no Brasil. Sai
mais em conta uma websérie do que um
comercial de 30 segundos na tv”.

Possíveis lições
fazendo conteúdo
Clareza dos objetivos de negócio
Alinhamento da essência e dos atributos da marca
Cuidado com a marca – “Demais e de
menos!”.
Frequência
Consistência
Investimento em mídia – “Não pode
investir só em produção”.
Estratégias centradas nos fãs – “Eles
precisam querer falar sobre isso”.
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Ficha TÉCNICA
Vender 100 milhões de reais
ou construir uma lovebrand?
Quando: Dia 19/11, quarta, às 19h30
onde: Sheraton
Com quem: Renato Mendes

Venda com

conceito
Vender 100 milhões de reais ou criar uma lovebrand?
Esse é o questionamento de Renato Mendes,
da Netshoes, na Semana ARP de Comunicação.
A trajetória de sucesso do maior e-commerce do
esportivo do mundo – apoiada no bom uso de social
media – dá respostas e inspirações
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Você pensa que rede social não é feita para vender? Os
números da Netshoes surpreendem e provam o contrário:
R$ 100 milhões em vendas em 2013 com social media. O
maior e-commerce do mundo, presente no Brasil, Argentina
e México, oferece 40 mil produtos. No universo online, a
Netshoes recebe 30 mil visitantes únicos em seu site por
mês e tem 10 milhões de fãs e seguidores nas redes sociais,
que fazem 52 mil interações por mês.
Renato Mendes, Head of Marketing & Communications
da Netshoes, em palestra na Semana ARP de Comunicação, dá
a receita de sucesso: a venda com conceito. “A busca é pelo fã
socialmente engajado. Esse sim alimenta as vendas. É possível
antecipar tendências de consumo com monitoramento e oferece o produto certo no horário certo por meio dessa captura de
dados. Social media é importante para captura de dados. Não
vira varejo, mas uma vitrine personalizada”, explica.
De acordo com o executivo, o e-commerce deve ser
relacionado com comodidade e boa experiência para que

seja um sucesso. Afinal, a “guerra de preços” não fideliza.
“Nossa visão é a diferenciação pela experiência de compra.
O concorrente tem o mesmo fôlego para dar um desconto
igual. Quando o preço não é diferencial, é preciso atacar
com serviço. O cliente já tem essa percepção”, comenta.
Mas, deixando as variáveis racionais de lado, como
construir uma relação mais forte da marca com consumidor
e posicionar-se como lovebrand? Juntar boas histórias com
vendas. A Netshoes recebeu uma carta de um menino de
11 anos, fã do Borrussia, que desenhou um uniforme para
a equipe e enviou pensando que poderiam ajudá-lo. “Fizemos uma montagem com os jogadores usando a camiseta
feita por ele. De verdade, não rolou. Isso gerou mais de
80 notícias na mídia e a camiseta verdadeira do Borrusia
tornou-se o segundo item mais vendido na semana da ação.
Até o diretor do Clube fez um vídeo direcionado ao menino.
Isso mostra que social ajuda a dar continuidade à história e
apresenta atributos da marca”, reforça.

A Netshoes é patrocinadora dos amistosos da Seleção.
E, aproveitando o espaço das placas de LED em campo, a
marca convidou os fãs para compartilhar fotos que representassem seu fanatismo. As melhores imagens foram parar
nas placas. A ação promoveu repercussão na mídia brasileira
e internacional. Em 2011, o Brasil vivia a febre do MMA.
“No entanto, as pessoas não entravam no site em busca de
artigos de artes marciais”, comenta. A campanha “Vai encarar?”, motivada para impulsionar vendas, teve mote lúdico,
ação off e premiação. “Gera dados e mistura ferramentas,
mas nunca deixa o objetivo comercial”, adverte.
Para Mendes, a grande riqueza do on é poder oferecer
uma loja para cada cliente a partir dos dados de sua navegação. Enquanto isso, o off promove a conversa. “Para a
Netshoes, mídia off traz credibilidade para a marca. E a
loja online ainda vive um momento de construção desta
credibilidade. O importante é esse mix: ser presente em
todas as mídias.”
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Reinventar a profissão
A trajetória de Felipe Amaral – que não é da área de comunicação – inspira publicitários,
relações-públicas e jornalistas a repensarem suas profissões, atividades e mercado,
buscando uma combinação equilibrada de felicidade, reconhecimento e remuneração
A caminhada profissional de Felipe Amaral, sócio-diretor da Semente Negócios, é marcada por inúmeros
questionamentos que ajudaram a pensar novos rumos.
A palestra na Semana ARP teve uma dinâmica diferente
das demais: participantes sentados em círculo, ouvindo o
jovem executivo e também interagindo, expondo suas inquietações, planos e até dúvidas sobre o futuro profissional.
Amaral é administrador de empresas por formação e o que
tem de mais próximo da publicidade e da propaganda são
os amigos que atuam na área e uma experiência profissional no Grupo RBS no currículo. “Mas percebo na minha
trajetória algo comum com os publicitários que conheço:
o questionamento constante da profissão”, justifica.
Durante a infância e na adolescência, segundo Amaral, as pessoas passam pensando no futuro e adquirindo
conhecimentos diversos, mas não descobrem de fato o que
tem por dentro. “E a vida dá consciência disso. Quando
terminei o colégio, precisava escolher uma profissão e optei
pela faculdade de Administração de Empresas. Mas, por
quê? Na época, pensava que queria ganhar muito dinheiro”, revela. Aos 18 anos, começou a trabalhar na empresa
do pai. “O estigma de ‘filho do dono’ torna tudo mais
difícil”, comenta. De lá, trabalhou na Câmara Americana
de Comércio (AMCHAM), andava de terno e gravata e
queria ser CEO. “Então, em dado momento, nada daquilo
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fazia sentido e percebi que não era mais uma motivação.”
E partiu para um caminho totalmente contrário. Buscou o Projeto Pescar. “Dizia que tinha que mudar o mundo
e que dinheiro não era o mais importante – o que é fácil
quando se é bancado pelos pais”, reconhece. Com a formatura, fez as pazes com o mundo empresarial. Mudou-se
para São Paulo para um estágio na Fundação Ioschpe e, por
lá, ouviu um conselho que fez repensar tudo novamente:
“Para tua vontade de aprender o setor privado ainda tem
muito mais para te ensinar”. E aquele estalo fez com que
tudo fizesse sentindo de novo. “Participei da seleção para
trainee e ingressei no Grupo RBS. Percebi o potencial que
a comunicação tem para mudar vidas. Depois, passei pelo
Instituto Ethos também. Enfim, foram quase cinco anos
pensando que precisava salvar vidas quando, na verdade,
estava procurando um sentido para a vida”, assume.
A experiência no Instituto Ethos durou pouco mais de
três meses e, de volta para Porto Alegre, começou a prestar
consultoria para a clínica do pai – o que, segundo ele, não
é a forma mais bonita de empreender – e, em 2012, nasceu
a Semente, com projetos de sustentabilidade, e também o
Estaleiro Liberdade. “Não tem nada a ver com uma escola.
É um espaço seguro para se conectar aos seus desejos e
dar os primeiros passos para alcançá-los. Começamos com
um grupo de cinco pessoas e, até hoje, já passaram mais

Ficha TÉCNICA
Autonomia na construção
do futuro
Quando: Dia 20/11, quinta às 14h
onde: Pâtissier
Com quem: Felipe Amaral

de 100 pessoas que variam de 18 a 46 anos. São pessoas
incomodadas que não encontram muito apoio em suas
relações. Não somos pais de ninguém. Então, podemos
dizer ‘vai lá e experimenta’”, brinca. E Amaral garante: “A
verdade é que quanto mais vulneráveis, mais fortes somos.
A gente costuma aprender isso ao contrário”.
Mas o que tudo isso tem a ver com a Comunicação?
As queixas profissionais aparecem na conversa de
Felipe Amaral com o pessoal que ingressa no Estaleiro
Liberdade e também entre seus amigos publicitários. “O
vestibular de Publicidade e Propaganda não dizia que a
profissão virava noite, que os clientes atucanavam e que se
não está com satisfeito com o cargo há fila esperando para
ocupá-lo. E mais: qual é o sentindo deste trabalho? É, realmente, só fazer comprarem mais?”, replica. Para Amaral,
a busca não é pelo trabalho ideal, mas todo mundo quer o
seu lugar no mundo. “A Comunicação atrai e frustra. Todo
mundo conhece alguém que abandonou a área para fazer
algo totalmente diferente. A consciência da ‘missão’ não cai
pronta no colo e nem tem fórmula mágica. O importante é
sempre poder sonhar e questionar a profissão pode trazer
sonhos de volta diferentes”, incentiva.
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bate-papo

Falando francamente
O encontro que abriu a Semana ARP
da Comunicação certamente foi um dos mais
importantes de todo o evento.
O bate-papo Falando francamente
com as pequenas e médias agências
reuniu, na manhã de segunda-feira, 17
de novembro, representantes de diversas
agências no Sheraton Hotel para debater o
atual momento do mercado de trabalho, os
desafios e dificuldades enfrentados e,
principalmente, o papel da Associação
Riograndense de Propaganda
junto às agências e vice-versa
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Sentados em círculo, os profissionais puderam trocar ideias e experiências, defender o seu ponto de vista
e sugerir formas de aproximação entre as agências e a
entidade a fim de fortalecer o setor como um todo. “A
distância gera um mau entendimento tanto da ARP em
relação à realidade de vocês quanto de vocês em relação
à ARP”, constatou Fábio Bernardi, presidente da entidade. “A ideia é diminuir essa distância para que a gente se
ajude mutuamente.”
Bernardi falou sobre a missão de recuperar o modelo
de inserção da ARP, a entrega da nova sede da entidade,
inaugurada no dia 6 de novembro, e o desafio de mudar em
2015 o estatuto da ARP, que é de 1956, data da sua fundação. “Estamos em um ponto de inflexão que precisa ser
construído pelo mercado. Que ARP vamos montar agora
para entregar para o mercado?”, questionou.
Os profissionais presentes aproveitaram a oportunidade para falar sobre seus anseios e expectativas em relação à
ARP e ao mercado da propaganda. Desse encontro, muitas
ideias surgiram, entre elas a de criar um incentivo financeiro

com as agências
para as agências se associarem simultaneamente à ARP,
ao Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) e ao
Sindicato das Agências de Propaganda no Estado do Rio
Grande do Sul (Sinapro-RS), já que as três entidades têm
o propósito de defender os interesses da classe.
Outra ideia proposta na ocasião foi a de formar grupos
fortes e sólidos de atendimento, criação e planejamento, a
fim de instrumentalizar a entidade. Foi sugerido ainda criar
uma newsletter para a ARP manter seus associados bem
informados sobre as atividades, decisões e posicionamentos
da entidade. “O mais importante é multiplicar momentos
como esse”, destacou Rodrigo Fortes Rey, diretor-geral da
Conjunto Soul.
Assuntos como a Lei 4.680/65 e o artigo 19 da Lei
12.232/10, que mudou o sistema de faturamento dos
veículos de comunicação do País no que diz respeito ao
repasse do desconto-padrão às agências de publicidade, e
as houses de empresas, que afetam não apenas as agências,
mas também fornecedores e veículos de comunicação,
também foram debatidos durante a reunião.
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palestra

É preciso

saber ouvir

não
O atendimento é a base para o
ideal funcionamento de todos
os processos dentro da agência, e
para ser um bom atendimento
é preciso saber tudo sobre
o cliente. Quem garante
é Marcio Oliveira, presidente
da Lew’Lara\TBWA, que
apresentou a palestra “Atendendo
e aprendendo” durante a
Semana ARP da Comunicação
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“O que tem no atendimento que é só dele? A gestão
de negócios. Por isso, na maioria das vezes, o atendimento
é feito pelo dono da empresa, pelo presidente, pelo diretor,
enfim, pelo líder”, afirmou o publicitário, que lidera toda
a operação da agência. Segundo ele, é justamente por esse
motivo que apenas o atendimento tem a chance de ser a
sua própria agência.
Para isso, porém, é preciso, acima de tudo, entender
do negócio do cliente, e só há uma forma de fazer isso.
“Temos que deixar o ar condicionado da agência e ir para
a rua”, destacou. Apenas quem está próximo do cliente é
capaz de ter a percepção correta do melhor momento para
apresentar cada proposta. “Tem horas que você tem oito
propostas e, se apresentar as oito, todas serão reprovadas.”
Outra questão importante é saber ouvir. “Atendimento
leva desaforo para casa, sim. Vai deitar a cabeça no travesseiro indignado. Eu corro para desopilar. Faça box, luta,
MMA”, aconselhou. “Se não sabe ouvir ‘não’, procura outra
área. Tem que saber não apenas ouvir ‘não’, mas saber o
que fazer com ele depois. O que você faz com o ‘não’ é que
determina que tipo de profissional você vai ser.”
Oliveira lembrou ainda que não basta ter relacionamento, tem que ter sensibilidade. Entender de negócio é isso:
entender como se vende carro, celular ou ração de cachorro.
Entender como se ganha dinheiro com cerveja, margarina ou
inovação. “O nuance é: o mercado está com a melhor intenção do mundo, mas está fazendo errado. E essa é a melhor
oportunidade para você”, alertou o publicitário. “Vender é
uma arte de fato. Para ter autoridade frente ao seu cliente,
saiba tudo do cliente do seu cliente, ou seja, o consumidor.”
O presidente da Lew’Lara\TBWA apresentou alguns
cases que seriam inviáveis sem a observação dos fatores
defendidos por ele durante a palestra. E, para finalizar,
definiu: “Atendimento é um viabilizador. Que pega um
projeto na mão e consegue ser também um mobilizador
consegue movimentar o pessoal da agência e do cliente
para fazer aquele projeto acontecer. Atendimento ama a
boa propaganda... Que vende”.

Ficha TÉCNICA
Atendendo e Aprendendo
Dia 19/11, quarta, às 11h
onde: Sheraton
Com quem: Marcio Oliveira
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nova organização

Lançado o

Grupo de

Atendimento
do Rio Grande do Sul
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Antes de iniciar a palestra de Marcio Oliveira, presidente da
Lew’Lara/TBWA e do Grupo de Atendimento de São Paulo, Fábio Bernardi, presidente da ARP, anunciou o lançamento oficial do
Grupo de Atendimento do Rio Grande do Sul (GA RS). À frente do
projeto, Andréa Schüür Macagnan, diretora de negócios da Escala,
apresentou os demais integrantes da diretoria e falou ao público
presente no Sheraton Hotel sobre as propostas da nova organização.
“Queremos ser um grupo forte, integrador, com a participação
de todas as agências”, disse Andréa. Segundo ela, o GA RS foi criado
com o intuito de preparar os novos líderes do mercado publicitário
do futuro. “Capacitação é a nossa principal bandeira”, destacou.
Uma das ações já prevista pelo Grupo é a realização do curso de
Gestão de Negócios.
A gestão presidida por Andréa conta com Liana Bazanela
(DeBrito Sul) como vice-presidente e diretora acadêmica, Rogério
Leal (Morya) como diretor de projetos especiais, Marcela Cheuiche
(3yz) como diretora administrativa-financeira e Cláudia Gonçalves
(Dez) como diretora de relacionamento. Andréa convidou todos para
um bate-papo com o GA RS marcado para o dia 4 de dezembro e
aproveitou a ocasião para divulgar o canal criado no Facebook para
quem quiser acompanhar as novidades do Grupo: www.facebook.
com/grupodeatendimentors.
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palestra

Porque o simples

Ficha TÉCNICA
Se o Conteúdo é Líquido,
o Copo é de Shot
Quando: Dia 19/11, quarta, às 9h
onde: Sheraton
Com quem: Caio Andrade
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De forma descontraída, Caio
Andrade, redator sênior da
Isobar Brasil, soube como
envolver o público presente
no terceiro dia da Semana
ARP da Comunicação.
Em sua palestra “Se o
conteúdo é líquido, o copo
é de shot”, o publicitário
baiano, que viveu um ano
e meio na Suécia para focar
em projetos pessoais e fazer
especialização em Mídias
Digitais na Hyper Island,
defendeu que a comunicação
efetiva deve cada vez mais
conversar com o público
e apresentou projetos
que, segundo ele, usam
a fórmula “pergunta
+ convite = diálogo”.

funciona

O primeiro deles surgiu por um acaso em uma conversa de bar entre amigos,
que dividiam opiniões sobre se alguém
recomendaria ou não o seu ex para outra
pessoa. Para verificar, levaram a pergunta
“tem um ex para recomendar?” para a
internet, por meio de um Tumblr (recomendeumex.tumblr.com). “A pessoa
enviava para a gente o link do perfil do
ex no Facebook e fazia uma breve descrição”, explicou Andrade. “Uma ideia
muito simples. Não postamos em lugar
algum e recebemos cerca de 500 e-mails
apenas no primeiro dia.”
Segundo ele, para entender o poder
das ideias simples é preciso testá-las. E foi
o que fez ao chegar na Suécia. “Eu não
tinha tempo livre, estava trabalhando o
dia todo. Precisava achar um jeito de fazer
amigos”, contou. Até que, ao conhecer
uma grande rede varejista de móveis,
teve a ideia de fazer um vídeo e postar
no Facebook para propor às pessoas que
o adicionassem e enviassem um e-mail
para ele ir até a residência delas ajudar
a montar móveis. Em troca, as pessoas
o convidariam para tomar uma cerveja.
“O vídeo teve mais de cem compartilhamentos. Jantei de graça durante quase
dois meses, tinha o que fazer em todos os
finais de semana e, o melhor, não montei
um móvel sequer”, destacou. “Foi uma
ideia simples. Eu só precisava de um
computador e muita cara de pau.”
Outra ideia (simples, claro!) apresentada por Andrade durante a sua

palestra foi a criação de adesivos. “As
pessoas pulam anúncios em vídeos.
Eu pularia anúncios na rua se pudesse”, afirmou. E foi assim que surgiu
o projeto de imprimir adesivos com a
frase “Skip Ad” para colar em anúncios
espalhados pelas ruas da Suécia. Rapidamente, a iniciativa ganhou adesão
popular e espalhou-se por várias cidades
do mundo.
Da mesma forma aconteceu com
o adesivo “Not available on the App
Store” (notonappstore.com), criado
para contrapor o selo da Apple. “Hoje
tem aplicativo para tudo. Será? Será que
a gente encontra realmente tudo na
App Store?” Foi esse questionamento
que levou à criação do adesivo que,
logo, passou a ser solicitado por pessoas
do mundo todo. “Todo mundo queria
um. Começamos a colar em parques,
brinquedos e, com as cinco ou seis fotos
que tiramos, criamos um Tumblr simples
onde era possível imprimir o seu próprio
adesivo ou solicitar o envio por preço
de custo”, disse. “O adesivo foi enviado
para mais de 50 países. Pedimos para as
pessoas compartilharem suas fotos com
o uso do adesivo e recebemos imagens
de grávidas, crianças, cachorros...”
A lição que ele mesmo tira de cases
como esses é muito simples: “Se o tema
for relevante, ele continua em pauta.
Afinal, sempre terão anúncios na rua,
alguém montando móveis e terminando
relacionamentos”.
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debate

Debate para

um novo
Clube de

Criação
A manhã de quinta-feira, 20 de
novembro, da Semana ARP da
Comunicação foi reservada para o
debate sobre um novo Clube de Criação.
Realizado na Pâtissier, o encontro
“Irmãos de Criação” foi conduzido pelo
trio de diretores de criação Carlos Saul
Duque (Dez), Leo Prestes (W3haus)
e Ricardo Soletti (Competence)
e contou com contribuições e
sugestões de diversos representantes
do mercado publicitário
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Saul apresentou alguns dados históricos
relacionados a outros clubes de criação, como os
de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Caxias
do Sul, e aproveitou para fazer uma provocação
aos participantes presentes. “Falta liderança
nos departamentos de criação?”, perguntou.
“Diretores de criação nós temos muitos, que
são grandes líderes internos, para batalhar pela
sua criação e pela qualidade do trabalho. Mas
estamos formando liderança institucional?”
O grupo trocou ideias e sugestões de como
viabilizar a volta do Clube de Criação do Rio
Grande do Sul, considerado tão importante para
a categoria. “O número de criativos dispostos a
assumir esta bronca é bem pequeno”, afirmou
Leo Prestes. “Acho que é uma crise de disponibilidade aliada à falta de interesse”, opinou Soletti.
Da mesma forma que os demais participantes, o presidente da ARP, Fábio Bernardi,
também se mostrou favorável à formação do
Clube de Criação gaúcho, mas questionou
que tipo de organização o grupo quer de fato.
“É uma discussão fundamental”, enfatizou.
“Como criativos, temos uma complexidade e
um desafio cada vez maior e uma importância
muito mais relativa.”
O publicitário Cristiano Fragoso, da DeBrito Propaganda, disse não ter dúvida sobre a
necessidade de criar uma organização de grupo,
mas também propôs uma reflexão sobre o modelo de inspiração a ser seguido. “Para começar,
temos que achar uma referência”, considerou.
“E talvez não seja o Clube de Criação de São
Paulo ou do Rio, porque o mercado deles é diferente, as agências deles são diferentes. Temos
que ver se esta referência está mesmo em um
Clube de Criação ou não. De repente, está em
outro tipo de organização.”
Já o fotógrafo Celso Chittolina, que presidiu
a ARP em 2008 e 2009, chamou a atenção para a
necessidade de optar pela formação do Clube de
Criação sem se preocupar, num primeiro momento,
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em como ele será e como irá funcionar. “É isso que
precisa: comprometimento! Vontade de qualificar
o mercado, debater e ter ideias. Não pensar na
pasta. Clube de Criação não é pasta”, destacou.
Saul lembrou ainda que não existe outra
associação nos moldes da ARP no Rio Grande
do Sul, como a Associação Paulista de Propaganda, de São Paulo, ou a Associação Carioca de
Propaganda, do Rio de Janeiro, e que, por isso,
“a ARP acaba abarcando algumas coisas que o
Clube de Criação tocaria, como, por exemplo, o
anuário ou o festival de conteúdo que estamos
vivendo esta semana”. O publicitário defendeu
ainda a ideia de convidar profissionais de outras
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áreas para integrar o grupo. “Talvez a gente
não tenha que ser um Clube de Criação, mas
um Clube de Criativos, que inclua arquitetos,
urbanistas, fotógrafos, artistas gráficos que não
sejam propriamente publicitários, para que isso
gere uma massa crítica e a gente consiga criar
o ambiente favorável para virar uma cidade
diferente, e a partir disso, nosso trabalho vai
ficar mais legal e será mais aceito.”
Para encerrar o debate, o grupo ficou de
realizar um próximo encontro com a presença
de Fernando Campos, presidente do Clube de
Criação de São Paulo, para servir de inspiração
para a formação do grupo gaúcho.
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workshop

Processo

Criativo
O sócio-fundador e diretor de
planejamento criativo da DZ Estúdio,
José Pedro Paz, e o head de criação,
Gustavo Mini, apresentaram, durante a
Semana ARP de Comunicação, o workshop
“O processo criativo smart/simple”
O objetivo do encontro foi mostrar e contextualizar
a principal ferramenta do processo criativo da DZ: a Jam,
que tem a função de facilitar a criação de ações e campanhas de comunicação de maneira focada e produtiva, sem
perder o caráter lúdico que o trabalho exige. A partir de
um briefing, o processo criativo foi exercitado em todas
as suas etapas, exatamente como é feito na DZ.
Ser smart/simple, segundo Paz e Mini, é acreditar
em soluções que surpreendem pela simplicidade e acreditar que, quanto mais opções existem, mais apurado
precisa ser o critério de escolha. Além disso, é desconfiar
de hypes (uma pessoa, ideia ou produto sobre o qual
todos falam e comentam), nunca esquecer que inovações tecnológicas são motivadas por desejos humanos,
é decompor um grande problema em vários pequenos,
improvisar em cima de uma estratégia, apostar em processos de trabalhos mais inteligentes porque são mais
humanos, é ter prioridades, ouvir a inteligência coletiva,
é algo em constante evolução.
A partir da percepção de que o grande obstáculo no
dia a dia das equipes criativas não é a falta de ideias, e sim,
a geração desorganizada delas, a Jam foi desenvolvida para
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colocar ordem nesse fluxo de ideias e, assim, facilitar a
consolidação de propostas criativas. Criada para uso interno, a ferramenta foi testada e comprovada em diversos
projetos da DZ, até que a agência decidiu compartilhar
a sua metodologia por acreditar que ela possa ser útil
para outras empresas e que o seu uso externo pode gerar
críticas e sugestões para aprimorá-la.
Como funciona
Identificada a necessidade de criar uma ação ou
campanha especial, o primeiro passo é definir um Band
Leader, que é quem seleciona a equipe para participar
da Jam, agenda a sua realização e fica responsável por
preencher a Jamboard, página impressa em folha A3 com
áreas destinadas a todas as informações necessárias para
consolidar o processo criativo de maneira visual e objetiva.
A DZ estabeleceu o tempo de 60 minutos para realizar uma Jam, sendo 15 minutos para inserir as informações
de entrada, 30 minutos para a geração livre de ideias, que
podem ser rabiscadas no verso da Jamboard, e 15 minutos
para a seleção e fechamento de três ideias. Finalizado esse

ciclo, é chegada a etapa final: o preenchimento da cifra,
documento de texto que auxilia a estruturação da ideia
para verificar se ela realmente funciona.
A cifra é dividida em header (informações sobre a
Jam), tagline (a ideia descrita em uma frase), sinopse (descritivo da ideia estruturada em dois ou três parágrafos),
tecnologias (ferramentas envolvidas na ação ou campanha) e ativação (ferramentas para ativar o projeto). “É
um processo muito simples, que nos confere segurança,
pois quem entra no processo já sabe o que precisa fazer”,
disse Mini.
Uma boa Jam, de acordo com os criativos da DZ Estúdio, termina com três ideias estruturadas e consistentes,
resumidas na forma de cifra. Acompanhada do conceito
visual da ideia, a cifra se torna uma apresentação sintética,
visual e vendedora. “Se uma ideia exige mais do que o
conteúdo de uma cifra para ser explicada, é porque ela
não é smart/simple o suficiente”, afirmou Paz.
Para aliar teoria à prática, foi sugerido aos participantes do workshop criar em grupos uma Jam para o
Criarp – Prêmio Criatividade ARP.
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COM A NET
VOCÊ TEM:

Muito obrigado...
aos mediadores palestrantes dos painéis

Eduardo Tracanella
Fábio Bernardi

André Kassu
Eduardo Santos

Dado Schneider

NET HD

O melhor do conteúdo
em HD da TV
por assinatura.
Rony Rodrigues
Lúcia Xavier

André Takeda
Nenê Zimmermann

NET VÍRTUA

Amelhor Banda Larga
do Brasil, com
megavelocidades.

NET FONE

Telefone econômico,
para falar
até de graça.

CELULAR

Fale à vontade com
qualquer Claro e
NET FONE do Brasil.

Bárbara Motta
Marcelo leite

A NET GANHOU PERNAS
NET HD COM NOW. UM NOVO JEITO DE ASSISTIR TV.
DO SEU JEITO, NO SEU TEMPO. E AGORA, ONDE ESTIVER.

Renato Mendes
Caio Souza Lima (Prof. da Unisinos)

Marcio Oliveira

Guilherme Alf
Max Lacher

Caio Barsotti
Glaucio Binder
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Caio Andrade
Fábio Bernardi

BAIXE GRÁTIS OU
ACESSE NOWONLINE.COM.BR

Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no termo de autorização 219/2002/SPB-Anatel. Os equipamentos cedidos pela NET deverão ser devolvidos
na rescisão do contrato. Consulte praças participantes, disponibilidade técnica para instalação em seu endereço, características e condições de aquisição, inclusive
individualmente, dos serviços apresentados pelo site www.net.com.br. 1. Fonte: Revista Info Exame - Jan/2014 – a mais rápida para downloads. Review
Avaliação
NET 75
Vírtua 120
• ARP
e 500 Mega.

registros de imprensa
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premiação

Diretor de Criação do Ano
Rafael Bohrer

Profissional de Criação do Ano

Vencedores

Márcio Blank

Profissional de Atendimento do Ano
Renata Dall Onder

Profissional de Mídia do Ano
Simone Gasperin

Profissional de Planejamento do Ano
Prêmio Reconhecimento ARP
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Lara Piccoli

Tiago Allmer (Detran-RS)

Profissional de Produção de Agência do Ano

Juliana Petermann (Professora UFSM)

Melissa Bordin

Prêmio Lairson Kunzler

Profissional de Atendimento de Veículo do Ano

Miguel de Luca

Andrea Rossi

Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano

Profissional de Marketing de Cliente do Ano

Alberto Freitas

Daniel Ferretti

Agência de Comunicação do Ano

Produção Publicitária Eletrônica ou Digital

Paim

Loop Reclame

Anunciante do Ano

Produção Publicitária de Imagem Gráfica

Sicredi

Estúdio Mutante

Veículo do Ano

Serviços Especializados

Zero Hora

Inventa Evento
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jantar premiação

Um brinde aos

melhores
82
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O Jantar da Propaganda marca o encerramento da Semana ARP de Comunicação. Nesta ocasião,
a entidade prestigia os melhores profissionais das agências gaúchas e também as empresas e
veículos com atuação de destaque mercado de comunicação no último ano. O primeiro Prêmio
Lairson Kunzler escolheu Miguel de Luca como personalidade que contribui para um mercado
mais honesto, transparente e alegre. “Pequenos gestos de amor, amizade, companheirismos
verdadeiro são vitais. Lairson Kunzler era manifestação máximo destes gestos”, enfatizou
Fábio Bernardi, presidente da ARP, antes de revelar o ganhador. E mais: Tiago Allmer e Juliana
Petermann receberam o Prêmio Reconhecimento ARP. Em 2014, a comemoração aconteceu
no dia 20 de novembro na Casa NTX, em Porto Alegre, reunindo 800 pessoas.
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finalistas

Agência de Comunicação do Ano

Anunciante do ano

diretor de criação do ano

empresário ou dirigente de comunicação do ano

produção publicitária de imagem gráfica

produção publicitária eletrônica ou digital

profissional de atendimento de veículo do ano

profissional de atendimento do ano

profissionais de criação do Ano

profissional de marketing de cliente do ano

profissional de mídia do ano

profissional de planejamento do ano
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finalistas

prêmios

profissional de produção de agência do ano

prêmio lairson kunzler
miguel de luca – Escala

serviços especializados

prêmio reconhecimento arp 2014
Juliana Petermann – Professora UFSM

veículo do ano

prêmio reconhecimento arp 2014
Tiago Allmer – Detran-RS
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vencedores
profissional de
atendimento do ano
Renata Dall Onder – Escala
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empresário ou dirigente
de comunicação do ano
Alberto Freitas – matriz

agência de
comunicação do ano
paim

anunciante do ano
sicredi

diretor de
criação do ano
Rafael Bohrer – Global

produção publicitária
de imagem gráfica
Estúdio Mutante

produção publicitária
eletrônica ou digital
Loop Reclame

profissional de atendimento
de veículo do ano
Andrea Rossi

profissionais
de criação do Ano
Márcio Blank– paim

profissional de marketing
de cliente do ano
Daniel Ferretti – Sicredi

profissional
de mídia do ano
Simone Gasperin – Global

profissional de
planejamento do ano
Lara Piccoli – Morya

profissional de produção
de agência do ano
Melissa Bordin – Morya

serviços especializados
Inventa Evento

veículo do ano
Zero Hora
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Tem gente que aprende finanças. Tem gente que aprende um hobby.
Tem gente que aprende a ser feliz. E você, o que vai aprender agora?
Fizemos essa pergunta aos Novos Líderes e obtivemos como resposta o mundo.
Os Novos Líderes são movidos pela inovação e pelo desejo de fazer melhor.
Eles nunca param, pois sabem que o mundo não está pronto.
São eles os verdadeiros arquitetos desta nova realidade!
Novos Líderes estão sempre procurando soluções.
Para disseminar ideias e conceitos. Para criar. Ou recriar, se necessário.
Para encurtar a distância entre o que eles são e o que pretendem ser.
Neste momento, eles estão criando, colaborando e se unindo em torno de causas.
O que os move não é mais a chegada ao destino,
mas também a jornada e tudo o que se aprende com ela.
Fizemos uma simples pergunta. E sabe o que, de verdade, descobrimos?
Que os Novos Líderes evoluem. Sempre.

MBA ESPM O que você quer aprender agora?
MBA Executivo Internacional

MBA em Gestão de Vendas e Relacionamento

MBA em Marketing de Moda

MBA em Gestão Estratégica de Negócios

MBA em Branding

MBA em Jornalismo com ênfase em Gestão e Novas Mídias

MBA em Ciências do Consumo Aplicadas

MBA em Gestão de Projetos

MBA em Marketing Digital

MBA em Finanças e Governança Corporativa

MBA em Marketing Estratégico

MBA em Liderança Estratégica de Negócios e Pessoas

MBA em Comunicação Corporativa (NOVO)

Pós em Gestão do Varejo CDL/ESPM (NOVO)
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NOVOS LÍDERES
EVOLUEM. SEMPRE.
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gráfica

Novas perspectivas para
O jeito de fazer comunicação
está em transformação. A indústria
gráfica se reinventa para acompanhar
o ritmo. E, por acreditar em inovação,
a Impresul atenta para as tendências
de mercado e apoia a Semana ARP
de Comunicação e suas discussões em
torno do tema. “Acredito que agências
fortes são fundamentais para o mercado gráfico. Nossa parceria com a ARP
é de longa data e faz parte da estratégica da nossa empresa”, comenta Jairo
Amaral, diretor da Impresul.
O contexto do mercado de grá104
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ficas deve ter mudanças consideráveis
nos próximos capítulos. “O mercado
terá uma consolidação. Acredito que
teremos gráficas se unindo e outras
encerrando suas atividades. Eu observo que o mercado está pequeno para
o número de gráficas. Isso gera uma
guerra de preços predatória com margens de negociação muito pequenas ou
negativas. Só com o tempo e a força
do mercado para uma perspectiva
melhor”, comenta. Em 2014, apesar
de uma economia instável, a Impresul
teve bons resultados e assume com

metas ousadas para 2015, esperando
crescer 10% ao ano. “Vamos alcançá-la
‘comprando briga com o impossível’,
nosso slogan que representa a busca
pela entrega do melhor impresso gráfico, no menor prazo do mercado do Sul
do Brasil e a um preço competitivo”,
revela. A Impresul esteve envolvida
em campanhas relevantes e reconhecidas. “Fomos coroados com o Prêmio
Fernando Pini no Anuário da ARP. É
um prêmio nacional. É o Oscar da
Indústria Gráfica!”, comemora.
O dia a dia da gráfica traduz a

a indústria gráfica
essência garimpeira da gráfica: sempre
atrás de novidades ou soluções diferenciadas para seus clientes. Afinal, não
há espaço para quem não tem essência
inovadora. “Estamos em um momento
de transição da indústria gráfica.
Já são 47 anos de mercado trabalhando com as principais agências de
propaganda, empresas de marketing e
clientes que desenvolvem impressos
promocionais, comerciais e editoriais.
A Impresul oferece, ainda, serviços de
fotografia, 3D e tratamento de imagem
através da empresa Meca. A partir da

aquisição de impressoras de grande
formato, a gráfica oferece impressão
de PDV em lona, adesivos, vinil e
plástico, tanto no processo solvente
como no UV.
O que estamos avaliando no
momento e achamos interessante é a
impressão InkJet de altíssima produtividade, associação de produtividade
com dados variáveis e também num
processo bem interessante, que se
chama Transpromo, que faz uma combinação de documentos transacionais
com campanha de marketing”, aposta.

QUALQUER UMA
DELAS FARIA UM
GRANDE ANÚNCIO.
TODAS JUNTAS
FIZERAM UMA SEMANA
DA COMUNICAÇÃO.

Agradecemos a todas as agências apoiadoras
da Semana ARP de Comunicação 2014.
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entrevista

Semana
transformadora
Fabio Bernardi, presidente da Associação Riograndense de
Propaganda (ARP), comemora o sucesso da Semana ARP de
Comunicação em 2014. “Vivemos um movimento coletivo inédito e
transformador, que gerou um ambiente, um movimento e um conteúdo
que fizeram a diferença”, reconhece. Confira a entrevista:
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entrevista
Tudo converge, e o
que vai costurar não
é a tecnologia, não é
a criatividade nem a
plataforma: é focar
nas pessoas e seus
interesses e emoções

A “indústria da propaganda” caminha para tornar-se
uma “indústria de marcas”? O tema da Semana ARP 2014 está
relacionado a isso?

Não é que ela esteja caminhando para se tornar uma
“indústria de marcas”, e sim que ela já é. A propaganda só
existe para construir marcas, e marcas sustentam negócios em
todos os ramos de atividade. Se somarmos agências, veículos,
fornecedores gráficos, eletrônicos e digitais, somos uma grande
indústria de marcas, gerando empregos e desenvolvendo a
economia como tantas outras indústrias. E se nos olharmos
com este tamanho, não apenas nos veremos como realmente
somos, mas também estaremos na posição correta para reivindicar mais valor para o que fazemos diariamente.

forma isso tudo está costurado? E o que aponta?

Tudo é relativo e isso é única coisa absoluta. A frase de
Augusto Comte faz muito sentido para a publicidade neste
momento, pois a mutação é real, intensa e veloz. Ninguém
sabe para onde vamos, estamos todos tateando. Mas isso
não quer dizer medo ou imobilismo: as transformações
estão acontecendo diante de nossos olhos. As mídias transbordam umas para as outras, e as melhores ideias idem.
Tudo converge, e o que vai costurar não é a tecnologia, não
é a criatividade nem a plataforma: é focar nas pessoas e seus
interesses e emoções. Como sempre fez a boa comunicação
e como sempre continuará fazendo.
Afirmaste à ZH: “Foi a melhor semana da ARP”. Por quê?

O mercado publicitário está em transformação. Diversas palestras da Semana ARP mostraram isso: o modelo de
trabalho da CP+B Brasil, a contação de histórias envolvendo
marcas da The Alchemists, o novo jeito de ver e fazer tv da da
Fox Channels. Ao final da Semana ARP, o que pensaste? De que

110

Review • ARP

Por várias razões somadas. Em primeiro lugar, tivemos
um conteúdo instigante e bem amarrado numa coluna vertebral que uniu conteúdo prático e teórico. Em segundo,
porque, tão importante quanto isso, tivemos uma grande
presença de público, não apenas em número, mas em quaReview • ARP
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entrevista
Movimento inédito e transformador: a Semana ARP 2014
ﬁcará marcada pela união do mercado. Neste ano, 10
grandes agências viabilizaram ﬁnanceiramente o evento

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

lidade: participativo, inquieto e com vontade de aprofundar
os debates. Ou seja: tivemos grandes ideias e bons momentos tanto no palco quanto na plateia. Por fim, todo o clima
foi inﬂuenciado por uma grande união do mercado, com 10
grandes agências se unindo para viabilizar financeiramente a
Semana da Comunicação, num movimento coletivo inédito
e transformador, que gerou um ambiente, um movimento
e um conteúdo que fizeram a diferença.
o que justificA A gRAnde PRocuRA dos PublicitáRios Pelo
jAntAR dA PRoPAgAndA? isso indicA umA RetomAdo do PRestÍgio
dA PRemiAção? como obseRvAs?

Acho que são dois aspectos. O primeiro, mais importante, é que o mercado reconhece no Jantar um momento
de congraçamento, de união, de encontro. Ele acontece
no final do ano, uma época propícia para reencontros,
retrospectivas e perspectivas, e tudo isso acontece naquela
noite ao mesmo tempo. O outro aspecto é a retomada do
prestígio do Jantar, que tanto transparece na valorização e
112
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credibilidade da premiação quanto na recuperação do valor
tangível, ou seja, boa comida, boa bebida e boa música, uma
conjugação rara que estamos conseguindo nos últimos anos.
AlÉm do sucesso dA semAnA ARP, como ficARá mARcAdo
o Ano de 2014 PARA A entidAde? como AvAliAs? quAis os feitos
mAis imPoRtAntes?

O ano foi incrível. Uma Semana transformadora, um
grande Jantar, o Criarp com recorde de inscrições e o principal: a inauguração da nova sede da entidade. Tudo isso coroou
um trabalho conjunto de todo o mercado, e que é apenas
um novo passo na história da ARP. Mas bem consistente.
quAis os PlAnos PARA 2015?

Fazer mais e melhor. Continuar subindo o sarrafo. Não
se render ao ano de crise e fazer acontecer. E sempre, sempre, sempre, contando com o apoio, parceria e entusiasmo
do mercado publicitário gaúcho. Afinal, a ARP é apenas o
que o nosso mercado fizer dela.
Review • ARP
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