
Review • ARP   1

R e v i s t a  d a  a s s o c i a ç ã o  R i o g R a n d e n s e  d e  p R o p a g a n d a  2 0 1 6



Review • ARP   32   Review • ARP

MBA

eza-0049-16an anuncio Mba arp 42x27,5cm.indd   1 13/01/17   16:18



Review • ARP   54   Review • ARP

Zeca HonoRato, pResidente da aRp

2016: um ano 
para não esquecer

2016 foi um desafio do início ao fim. Em todos os se-
tores da economia as avaliações não devem ser muito di-
ferentes. Foi duro e complicado disponibilizar uma agenda 
de eventos relevantes, buscar patrocínios, manter sócios 
e viabilizar um alto nível de entrega dos conteúdos. Mas, 
com muito empenho, conseguimos. Não usamos a crise 
como desculpa para nada, mas sim como combustível 
extra para alcançarmos as ousadas metas que estipula-
mos para nós desde a posse.

Trabalhamos para o fortalecimento dos segmentos 
organizados do nosso mercado, promovendo o Encon-
tro ARP de Grupos no Instituto Ling. Induzimos e fo-
mentamos a volta do Clube de Criação, interiorizamos 
ainda mais a entidade estabelecendo a figura dos em-
baixadores pelo interior e, claro, colocamos em pé uma 
Semana ARP emocionante e muito produtiva.

Só nos resta agradecer, porque ninguém faz nada 
sozinho. Foram vocês, sócios, parceiros, entidades e 
patrocinadores, que tornaram possíveis todas essas 
conquistas. 2016 ficou para trás, mas também ficou na 
história como o ano dos 60 anos da Associação Rio-
grandense de Propaganda, devidamente celebrados 
com as inesquecíveis homenagens do Prêmio Origens.

Entregar a Review no início do ano de 2017 é a 
forma que encontramos de dividir essas emoções com 
todos. Temos certeza de que 2017 será ainda mais 
complexo e desafiador. Mas saber que vocês estarão 
com a gente e que o mercado jamais vai virar as costas 
para a nossa ARP nos encoraja a seguir trabalhando e 
vencendo juntos.
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O conceito da campanha da Semana ARP 

da Comunicação 2016 – O Que Mudou & O Que 

Nunca Vai Mudar – propôs uma discussão sobre as 

grandes transformações que atingem a indústria da 

comunicação. Criada pela AMA, a campanha usou 

imagens fortes e impactantes para chamar atenção.

– Tudo muda o tempo inteiro, até as células do 

nosso corpo. Mas aquilo que nunca vai mudar na 

comunicação, aquilo que faz toda a diferença e in-

depende do meio, é a ideia. Buscamos trazer para 

a campanha um clima de laboratório, de experimen-

tação, que reflete o dia a dia da nossa profissão. 

Todo o conteúdo 

da Semana aRP foi 

planejado para discutir 

as transformações

que atingem a indústria

da comunicação em todo 

o mundo, mas considerando 

quea essência da mensagem

segue intacta: a boa ideia

O que mudou e o que
FICHA TÉCNICA
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nunca vai mudar
E os órgãos retratam o fazer, o toque humano no 

processo que faz toda a diferença – explicou Zé de 

Lazzari, diretor de Criação da AMA e responsável 

pela direção de Arte da campanha.

Integrantes da equipe da AMA, Gustavo Araú-

jo também participou da criação da campanha, e 

Bruno Silveira da direção de Arte. A redação foi de 

Gustavo Araújo. A produção de imagem da campa-

nha foi do estúdio Miagui. A tipografia foi feita à mão 

pelo estúdio de ilustração Guasca. A produção de 

áudio foi da Loop Reclame, e a produtora de vídeo 

foi a Redentor.
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Pelo 13º ano consecutivo, a arquiteta Danie-

la Giovana Corso, da Nowhere, foi a responsável 

pelo desenho dos cenários que receberam as pa-

lestras da Semana ARP da Comunicação 2016, 

além do ambiente criado na Casa NTX para o Jan-

tar da Propaganda.

O Meeting ocorreu no centro de eventos do 

BarraShoppingSul, retomando uma parceria que 

havia sido interrompida há alguns anos. O Barra-

Sul se destaca por oferecer uma estrutura com-

pleta necessária para o desenvolvimento das ativi-

dades que envolvem um grande público.

– Trabalhamos com um conceito de transfor-

mar o espaço em área totalmente aberta, como 

um loft, onde as atividades estão concentradas 

num único local. A área da palestra era uma se-

miarena, inspirada em passarelas de moda, onde 

o palestrante pode chegar ao meio do público, 

sempre ladeado com painéis com as imagens da 

apresentação. Esse ambiente oferece condições 

de total integração e interatividade com o público 

– explicou Daniela.

A arquiteta usou telas escuras transparentes, 

feitas a partir de material PET com fibras tramadas, 

para dividir os espaços sem impor obstáculos 

ao visual. O light designer André Domingues, da 

equipe de Daniela, trabalhou as luzes: escureceu 

todo o ambiente para ressaltar as apresentações 

e iluminar pontualmente alguns destaques, dando 

certa dramaticidade à cena.  

Ainda fizeram parte do ambiente espaço para 

pequenas exposições de obras de arte, área para 

patrocinadores, com lounge, e um estúdio para 

entrevistas. Como estavam totalmente integradas 

à arena principal, facilitaram o encontro e o bate

-papo dos participantes durante os intervalos.

O BaRRaShoPPingSul voltou a receber as atividades da ARP. A estrutura permitiu 

que a plateia participasse das palestras e tivesse espaço para circular e debater

Uma arena no meio de um loft
serviu de palco para o Meeting
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Cada um dos eventos que fizeram parte da 

Semana ARP da Comunicação 2016 teve patroci-

nadores diferentes. No primeiro dia da Semana, na 

sede da ARP, o SBT patrocinou as palestras e as ofi-

cinas que ficaram sob responsabilidade dos grupos 

profissionais. No segundo dia, no Meeting ARP no 

centro de eventos do BarraShoppingSul, as cotas 

de apoio foram compradas pela ESPM, Grupo RBS 

e a Globo. A novidade desse ano foi a entrada da 

JCDecaux como uma das parceiras. Toda a produ-

ção gráfica necessária para os trabalhos da Semana 

ARP foi feita pela Centhury Artes Gráfica e Editora.

O Jantar da Propaganda, que encerrou as ativida-

des da Semana ARP, foi patrocinado pelo Grupo RBS. 

Os patrocinadores máster da Semana foram 

três: ESPM, Globo e o Grupo RBS, que em 2016 

entrou para o time dos patrocinadores globais do 

evento.

Um gRuPo de emPReSaS garantiu os recursos necessários para a montagem da estrutura 

no BarraShopping e na Casa NTX e para a convocação de um time de palestrantes

Antigos e novos parceiros
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Semana ARP de       Comunicação 2016
A qualidade do conteúdo 

das palestras e a integração 

do mercado num ano de crise 

econômica foram os destaques 

durante a apresentação 

do evento, no coquetel de 

abertura na Casa Destemperados

A Semana ARP da Comunicação 2016, que 

discutiu O Que Mudou & O Que Nunca Vai Mudar 

na propaganda, teve início com um coquetel ofere-

cido pelo Grupo RBS na Casa Destemperados, no 

final da tarde do dia 5. Presidente da Associação 

Riograndense de Propaganda (ARP), o publicitário 

Zeca Honorato aproveitou a abertura do evento para 

fazer um balanço do ano e explicar as mudanças 

previstas para a edição:

– O ano de 2016 foi difícil, duro, um ano para 

tirar o pé do acelerador e atender ao conselho da 

prudência. Mas decidimos contrariar tudo e acele-

rar. Investimos no formato de os grupos profissionais 

serem os curadores dos seus conteúdos. O Mee-

ting vai concentrar todas as palestras num único dia, 

facilitando a participação dos profissionais que não 

podem ficar muito tempo fora do trabalho. E o prin-

cipal: elevamos o sarrafo do conteúdo previsto para 

as conversas – disse Zeca.

Presidente-executivo de Mídias do Grupo RBS, 

Claudio Toigo ressaltou a importância do evento para 

a empresa e para o mercado de comunicação do RS.

– A palavra integração é importante para nós, 

pois a partir dela entendemos as necessidades dos 

clientes e dos parceiros. Acreditamos que o mer-

cado unido vai gerar maior valor para cada uma de 

nossas empresas – afirmou Toigo. 
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Criador muitas vezes premiado, eduardo axelrud falou do momento de transformações que atinge 

em cheio a publicidade: “Quando as mudanças chegam a nossa praia, a gente se assusta”, disse 

como era antigamente
O Futuro não é mais 

A primeira palestra do primeiro dia da Sema-

na ARP foi um passeio por Cannes, conduzido 

pelo publicitário Eduardo Axelrud, com a partici-

pação de integrantes do Clube de Criação. Há 

muitos anos, o festival de Cannes se transformou 

na principal referência dos publicitários no mun-

do por discutir realizações e antecipar tendências 

que vão dominar a propaganda.

Com quase 30 anos de mercado, atuando 

como diretor de Criação das agências Escala e 

Competence, Axel tratou Cannes como o “palco 

de novidades e de angústias para a indústria da 

“No século XX, As mARcAs 

fAziAm As PessoAs 

queReRem coisAs, AgoRA 

PRecisAm fAzeR coisAs 

que As PessoAs queRem”

Ficha TÉcNica  
caNNes

 QuaNdo: dia 6/12, terça, às 9h

 oNde: auditório aRP
 com Quem: eduardo axelrud, 

com a participação de integrantes  
do clube de criação Rs

comunicação” ao fazer um apanhado do que foi 

recorrente no festival desde a edição de 2010.  

A principal mudança nesse período, destacou, 

foi na edição do ano seguinte: o festival parou de 

discutir propaganda para debater criatividade, por 

entender que, mesmo com todas as transforma-

ções do mundo digital, buscar o diferente será 

essencial sempre. A semente dessa mudança 

começou em 2002, em uma palestra que apre-

sentou o seguinte cenário: na virada do século, 

uma marca veiculava seu comercial na televisão e 

todo o mundo era obrigado a assistir. Surgiu na-

quele ano um alerta no sentido de que os dias 

futuros seriam diferentes, desafiadores, por conta 

de três revoluções. 

A primeira era a revolução tecnológica que es-

tava em andamento com a chegada da internet e o 

mundo digital, que abriu as portas para novos ca-

nais para a veiculação de mensagens. Assim como 

a invenção da prensa móvel por Gutenberg, do rá-

dio por Marconi e do cinema pelos irmãos Lumiè-

ri deram origem a uma série de novas narrativas, 

o meio digital também deu o pontapé inicial para 

um mundo de transformações. Só que muito mais 

abrangentes do que as promovidas anteriormente.

– A tecnologia, o compartilhamento, as 

experiên cias facilitaram a vida das pessoas, em-

bora ainda hoje haja medo do novo e uma tentati-

va de lutar contra – disse Axel, citando a briga das 

operadoras de telefone com o WhatsApp e dos 
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taxistas com o Uber. O publicitário aproveitou para 

fazer uma provocação com a plateia, formada por 

publicitários e profissionais da área da comuni-

cação, lembrando que mudança para melhor só 

acontece com os outros.

– Temos muitas críticas ao WeDoLogos, que 

desenha logotipos. Quando a mudança chega à 

praia da gente, a gente se assusta e apresenta 20 

argumentos para ir contra, mas não aceita os argu-

mentos dos taxistas contra o Uber, por exemplo.

A revolução da tecnologia levou a uma se-

gunda, a revolução do compartilhamento, quan-

do as pessoas passaram a construir relações, 

definir identidade e construir imagem a partir do 

que se está compartilhando. E na sequência, ex-

plicou Axel, surgiu uma terceira revolução, a da 

transparência.

– A transparência é fundamental e passou a 

ser a nova ordem mundial. Hoje as pessoas pos-

tam abertamente em serviços como aluguel de 

carros e de hotéis suas avaliações sobre a expe-

riência, obrigando as marcas a estarem abertas 

para receber e aprender com as críticas. As em-

presas precisam se dar conta de que a tecnolo-

gia permite que se criem ideias e os seus clientes 

podem se engajar nelas. 

Mas o que não muda para o futuro?

– As pessoas – respondeu Axel.

– O que a gente é a gente vai continuar 

sendo. Então, mais importante do que nunca é 

entender o comportamento humano. Também é 

preciso entender que humanizar marca não é co-

locar as pessoas ao lado dela, mas fazer com que 

se comporte como uma pessoa. O processo de 

humanização deve ser orientado por três pontos: 

quem você diz que é, quem as pessoas acham 

que você é e quem você realmente é. Esses três 

pontos têm que ter a mesma resposta – afirmou.

O publicitário lembrou que as marcas preci-

sam das pessoas, mas o inverso não é verdadei-

ro: as pessoas não precisam das marcas, elas 

precisam de soluções. No século XX, as marcas 

faziam as pessoas quererem coisas, agora pre-

cisam fazer coisas que as pessoas querem. Axel 

apresentou um estudo mostrando que as 50 em-

presas que mais cresceram no mundo nos últi-

mos anos melhoraram a vida das pessoas. 

– A marca precisa criar uma verdade e essa 

verdade precisa ser relevante na vida das pesso-

as – disse Axel.

Ao final da palestra, junto aos publicitários 

Cado Bottega, Beto Schmidt e William Mallet, in-

tegrantes do Clube de Criação, Axel apresentou e 

analisou uma série de comerciais premiados em 

Cannes. Em todos eles, os elementos em comum 

eram tecnologia, inovação, verdade, relevância, 

fazer > falar e o principal propósito das marcas: 

melhorar a vida de seus consumidores.

“A Revolução dA tecNologiA levou A umA seguNdA, A Revolução do 

comPARtilhAmeNto, quANdo As PessoAs PAssARAm A coNstRuiR RelAções, defiNiR 

ideNtidAde e coNstRuiR imAgem A PARtiR do que se está comPARtilhANdo”
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Integrantes do Grupo de Atendimento de Veí-

culos (GAV) aproveitaram o espaço na Semana ARP 

para apresentar cases resultantes de ações perso-

nalizadas criadas para clientes de diferentes veícu-

los. A presidente do GAV, Vera Bavaresco, destacou 

que “a principal característica das ações foi de abrir 

espaços e formatos de acordo com a necessidade 

dos clientes, sempre construindo os conteúdos em 

parceria com agências ou produtores de conteúdo”.

 PAolA FischeR (executivA 

de Negócios dA editoRA AbRil)

Apresentou o case da revista Elle, que produziu 

uma ação para a butique de sapatos, bolsas e aces-

sórios Dumond, que fica na Rua Oscar Freire, uma 

área de lojas de alto padrão de São Paulo. O case 

contemplava anúncios na revista, ações nas bancas 

onde a revista é vendida, vitrine envelopada, intera-

ção nas redes sociais e entregas de brindes para os 

clientes que circularam pela loja.

 luis gRisólio (diRetoR de Novos 

Negócios do coRReio do Povo)

O case apresentado foi dirigido ao público in-

fantil, que não tem o hábito de ler jornal, produzido 

para o Marista Colégios e chamado de Projeto Vamos 

Mudar o Mundo. O jornal permitiu que um grupo de 

seis alunos da rede Marista fizesse uma intervenção 

na capa de uma das edições do Correio do Povo, 

reescrevendo títulos, textos e legendas originais com 

uma proposta otimista de melhorar as notícias.

 suzANA leoNARdis (executivA 

de coNtAs do sbt Rs)

O case foi o da Agiplan e a preocupação com 

a educação financeira das pessoas para melhorar 

o consumo do dia a dia. O projeto criou um per-

sonagem, a dona Maria Economia, que, durante in-

tervenções na televisão, dava dicas e orientações 

para que o consumidor tenha uma relação saudável 

com suas finanças, sem que dívidas comprometam 

a qualidade de vida.

 JuliANA silveiRA

(diRetoRA-executivA dA h MídiA)

A convergência digital foi o destaque do case 

de interação construído para o McDonald’s, com a 

produção de painéis que exalavam pelas ruas o ca-

racterístico aroma do hambúrguer, atingindo quem 

passava pelas proximidades. 

 eduARdo RigoN 

(executivo de coNtAs dA Rbs tv)

O Projeto Te Joga, desenvolvido para o refri-

gerante Sprite, foi apresentado como uma proposta 

de trazer o frescor do verão para um espaço público 

de Porto Alegre. O Te Joga virou um toboágua que 

desceu a Rua Mostardeiro, além de reunir milhares 

de pessoas que participaram de atividades paralelas 

montadas na região do Parcão.

o desenvolvimento de projetos cada vez mais alinhados às necessidades dos clientes foi 

destacado por diferentes cases apresentados pelo Grupo de atendimento de Veículos

e os meios por inteiro 
O atendimento de veículo 

 ciRo vives (geReNte-executivo 

coMeRciAl dA Rádio gAúchA)

O case Gaúcha Sports Bar, com patrocínio da 

Net, Claro, Marsala e 3 Corações, fechou as apre-

sentações. Instalado em um shopping, o Viva Open 

Mall, o bar se transformou em um espaço onde a 

rádio é ouvida, vista e sentida pelo público. 

Alguns programas são transmitidos ao vivo 

do local, com a participação ao vivo dos ouvintes, 

propiciando que as marcas tenham relacionamento 

com seus consumidores, não apenas a exposição 

de imagem.

Ficha TÉcNica  o aTeNdimeNTo de Veículo e os meios PoR iNTeiRo

 QuaNdo: dia 6/12, terça, às 11h   oNde: auditório aRP

 com Quem: Paola Fischer, luis Grisólio, suzana leonardis, Juliana silveira, eduardo Rigon,ciro Vives
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Diretor de Conteúdo da Escala, Billy Garcia 

abriu sua palestra com números que ilustram a di-

mensão da atual Era do Conhecimento. E dão ideia 

do tamanho do desafio que é trabalhar com comu-

nicação nos tempos de hoje.

– Vivemos a época do “eu”, de muita informa-

ção, fazendo com que a gente se conheça cada vez 

mais – explicou Billy.

O publicitário lembrou que de todo conteúdo 

produzido nos últimos 100 anos, 90% foram criados 

somente nos últimos dois anos, numa concentração 

nunca vista antes na história da humanidade.  A pre-

visão é de que vai aumentar em 500% até 2020 a 

entrega do conteúdo criado e produzido.

Billy destacou que a produção de conteúdo 

não deve ser apenas mais criativa, mas também 

tem que contar com a inteligência artificial oferecida 

por inúmeras ferramentas digitais que a cada dia ga-

nham espaço. Citou como exemplo o Watson, de-

senvolvido pela IBM como um sistema de perguntas 

e resposta que entende diferentes linguagens, e o 

ambiente de realidade virtual Google Daydreaming.

– Ter ideia segue valendo, é a gênese, é o que 

nos impulsiona. Hoje, o importante é saber como a 

plataforma funciona para se colocar a ideia nela, in-

clusive subvertê-la. É um momento de ruptura, de 

grande insatisfação pessoal e profissional, pois a 

gente tem acesso a muito mais informação do que 

precisa, mas que não resolve nossas ansiedades. 

Estamos entrando numa era em que tu não conse-

gues mais ver à frente, os formatos e espaços que 

vamos poder usar para entregar. A aplicabilidade das 

Billy Garcia destacou o 

valor da ideia num momento 

de ruptura de padrões e de 

excesso de informações

no mundo 
pós-digital

Produção digital
ideias vai ficar cada vez mais complexa – explicou.

Para ilustrar o uso da inteligência artificial na 

produção de conteúdo, Billy apresentou o case da 

Spotify, o Neural – RZO e Sabotage, ilustrado por 

rappers e MCs. O publicitário destacou que o case 

reflete a relação cada vez mais intensa das pessoas 

com a tecnologia, com o uso da inteligência artificial 

para conseguir trechos de frases do falecido rapper 

Sabotage e inserir no trabalho. “Essa campanha de-

monstra uma grande ruptura no processo antigo de 

produzir conteúdo”, disse. Aos participantes da pla-

teia, Billy deixou um conselho: quem quer produzir 

conteúdo precisa conhecer profundamente como 

os sistemas e ferramentas digitais funcionam, para 

entender os caminhos que oferecem e os espaços 

que podem ser ocupados.

Ficha TÉcNica  
a PRodução No meRcado 

Pós-diGiTal

 QuaNdo: dia 6/12, terça, às 14h30

 oNde: auditório aRP
 com Quem: Billy Garcia, diretor 

de conteúdo da escala 
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A planejadora e pesquisadora Januza Lemos 

fez a palestra mais técnica do primeiro dia da Se-

mana ARP. Formada em Relações Públicas, abriu 

a conversa, promovida pelo Grupo de Planejamen-

to, com um desafio. Perguntou à plateia o quanto 

as agências estão ouvindo as pessoas: equipe, os 

clientes (a voz das marcas), os clientes dos clien-

tes, a gente em geral.

– Trabalhar com planejamento é ter a oportu-

nidade de ouvir, transformar, contar e recontar his-

tórias, das pessoas e das marcas, o tempo todo 

– lembrou Januza.

Para os que estão interessados ou necessi-

tam ouvir as diferentes vozes do mercado, deixou 

quatro dicas:

 Saber ouvir requer troca, abertura para o di-

álogo, vontade de aprender e disposição de “sair 

da bolha” onde se vive.

sões e entender o detalhamento da relação dos 

entrevistados com a marca/produto. Acompanhar 

o momento de consumo e o momento inspirador 

relacionado à marca.

 Ouvir através da rede: a partir da seleção 

de um entrevistado, desvendar a rede de colegas, 

amigos, lugares, influenciadores, todos que este-

jam ligados ao assunto que está sendo analisado. 

Há um fio condutor que deve ser sempre conside-

rado, que é o propósito da conversa inicial.

 Ouvir o eu e o nós: explorar a visão individual 

e coletiva sobre o assunto. A partir de um entrevis-

tado selecionado, convidá-lo a trazer amigos para 

uma discussão sobre o tema. 

 Ouvir criando: convidar uma pessoa inspirado-

ra do target a ser pesquisado a se unir com um grupo 

de profissionais de criação para dar vida às ideias a 

partir de suas vontades, transformando os resultados 

em textos e imagens. Muito semelhante ao processo 

de criação de uma campanha publicitária.

 Ouvir colaborando: reunir um grupo de pes-

soas consumidoras e propor um workshop para 

criar novidades para a marca, como novos produ-

tos e serviços, e traçar estratégias para o futuro. 

Além da discussão dos conceitos, também há a 

criação de soluções práticas.

 Ouvir digital: usar as plataformas digitais 

para criar uma rede colaborativa, com pequenos 

grupos, onde as pessoas podem compartilhar 

ideias, imagens, vídeos e outras formas de lingua-

gem sobre determinados temas. A moderação é 

em tempo real.

O recado final de Januza foi enfático:

– No momento em que buscamos marcas au-

tênticas, precisamos nos inspirar no que os consumi-

dores nos dizem, por isso é importante ouvir sempre.

 Saber ouvir requer preparo, estudar o con-

texto onde a conversa acontece, mergulhar em in-

formações já existentes. 

 Saber ouvir requer improviso para dar flui-

dez na conversa e não prejudicar o relato natural 

da relação do entrevistado com o tema estudado. 

O roteiro da conversa é uma base, mas o foco pre-

cisa ser no entendimento e na comunicação com 

as pessoas.

 Saber ouvir requer uma metodologia inspi-

rada por antropologia, estatística e comunicação, 

que podem dar origem e servir de base para a cria-

ção de metodologias próprias.

Para a plateia, Januza relatou como usa seis 

metodologias para conseguir “ouvir” o público, lan-

çando mão de cada uma delas de acordo com a 

situação e com as exigências do cliente:

 Ouvir o contexto: aprofundar hábitos, ten-

de ouvir pessoas e marcas 
Planejamento: o grande desafio Ficha TÉcNica  

o GRaNde desaFio de ouViR 
Pessoas e maRcas 

 QuaNdo: dia 6/12, terça, às 17h30 

 oNde: auditório aRP

 com Quem: Januza lemos, 
Planejadora e pesquisadora saber ouvir os clientes e recontar suas histórias foi o recado que Januza lemos levou à plateia. 

A planejadora deu dicas e listou metodologias para facilitar a comunicação com o mercado
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O Clube de Mídia foi buscar em seu parceiro 

no Rio de Janeiro uma especialista em conexões, 

Fátima Rendeiro, presidente do Clube de Mídia RJ. 

Em sua palestra, pediu muita cautela com a discus-

são que envolve vida real x vida digital. 

– Fico incomodada com toda essa polarização, 

que parece que é uma coisa ou outra. Ouvimos isso 

o tempo todo. Mas isso não funciona assim com 

as pessoas. Nós estamos na rua, na vida real, mas 

também estamos conectados na vida digital. Então, 

não existe essa divisão – afirmou.

Fátima lembrou que hoje a sociedade tem acesso 

a um nível de informação como nunca ocorreu antes 

na história da humanidade, o que faz com que todos 

tenham vozes num mundo em que todos estavam 

acostumados a apenas ouvir. O que não significa, dis-

se, que a televisão e o jornal acabaram.

– Acabou o aparelho, acabou o papel, mas o con-

teúdo continua existindo e sendo acessado, onde me-

lhor convier. Também é um equívoco dizer que o mun-

do é só on-demand, pois nossa sociedade ainda tem 

muitos excluídos. Hoje sabemos que no Brasil existem 

mais celulares do que pessoas. Agora, não podemos 

imaginar que todas as pessoas vão resolver todos os 

seus problemas no seu celular. É preciso trabalhar com 

convergência para outros meios – defendeu.

Fátima voltou a falar em cautela quando lembrou 

que o mundo vive hoje a quarta revolução industrial. 

A primeira foi a mecânica, a segunda foi a produção 

em massa, a terceira foi a eletrônica e agora é o mo-

mento da inteligência artificial, com sistemas Big Data 

acumulando dados e informações e robôs executan-

do tarefas.

– Saímos de um crescimento linear do conheci-

mento para um crescimento exponencial. Mas preci-

samos ficar atentos. Dados acumulados nos últimos 

anos podem ocasionar um erro de avaliação, supe-

restimando tendências de curto prazo em detrimento 

dos aprendizados do passado. Temos que cuidar para 

onde essa montanha de dados pode nos levar. Podem 

ser caminhos que daqui a pouco não existam mais. 

Há exemplos de coisas que foram criadas, pareciam 

definitivas e que hoje já morreram – disse.

Quando começou a defender a ideia de que o 

momento é de convergência e de trabalhar em coo-

peração, Fátima trouxe para a conversa o exemplo 

das cidades e da mobilidade urbana, com o espaço 

público sendo tomado cada vez mais pelo privado – 

o cidadão – e se tornando elo importante na cadeia 

de conexões. Citou o exemplo das bicicletas do Itaú 

que ocupam as ruas com uma mensagem de melhor 

qualidade de vida em diferentes cidades do Brasil. 

Em Nova York, lembrou, uma linha abandonada do 

metrô foi transformada pelos moradores num parque 

suspenso, o High Line Park, colaborando inclusive 

para a valorização dos imóveis numa área junto ao 

Rio Hudson. No Rio, uma campanha que mobilizou 

a cidade por conta do relato das ações do misterio-

so Robson mostrou a força de ocupar os espaços 

públicos: o personagem nunca existiu, mas todos 

acompanharam seus feitos por meio de mensagens 

apresentadas em diferentes locais da cidade.

– Não tem como medir em número o resultado 

disso, mas com certeza há melhorias na percepção 

da marca que se envolve em ações assim. Com as 

pessoas nas ruas, precisamos mudar nossas estra-

tégias para atingi-las. Também as marcas precisam 

colaborar na construção dos novos espaços nas ci-

dades, gerando impactos positivos para as pessoas. 

Atenção é o recurso mais escasso da economia atual. 

Então, entrega tem que ter valor, não só mensagem, 

tem que ter conteúdo relevante, feita especialmente 

para cada consumidor, quando, onde e sobre o que 

ele quer, e a um custo adequado – disse Fátima.

Fátima rendeiro 

desafiou os profissionais a 

encontrarem novos 

espaços de comunicação 

na estrutura urbana

conectadas,

e lúdicas

Cidades

inteligentes 

Ficha TÉcNica  
cidades coNecTadas, cidades 
iNTeliGeNTes, cidades lúdicas 

 QuaNdo: dia 6/12, terça, às 20h 

 oNde: auditório aRP

 com Quem: Fátima Rendeiro, 
presidente do clube de mídia RJ
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O Clube de Criação aproveitou o primeiro dia de palestras da Semana 

ARP da Comunicação para oferecer diferentes oficinas para estudantes e pro-

fissionais da área, que aconteceram numa sala ao lado do auditório, em para-

lelo com as palestras promovidas pelos grupos de profissionais.

Cado Bottega, que faz parte do grupo que comanda o Clube de Criação, 

explicou o objetivo das oficinas:

– Acertamos que íamos trabalhar em três pilares no Clube: academia, clien-

tes e mercado. Já falamos para algumas empresas sobre a importância das boas 

ideias nos negócios. Agora, com os workshops, foi a oportunidade de também 

falar com a academia, sempre oferecendo visões bem diferentes sobre a criação 

e a produção da ideia, do texto à imagem, da narração à fotografia – explicou.

Na oficina de Narrativa Criativa, a escritora Letícia Wierzchowski e os pu-

blicitários Josué Orsolin e Graça Craidy contaram onde buscam inspirações 

para criarem seus textos. Em outra oficina, Marcelo Pfescher e Jorge Tabajara 

apresentaram o papel do desenho como uma ferramenta criativa. O fotógrafo 

Celso Chittolina falou sobre a importância da fotografia, levando o making of de 

alguns de seus trabalhos para relatar como desenvolve sua atividade. Já Mar-

celo Figueiredo e Carlos Idiart abordaram um tema que cresce cada vez mais 

no mundo digital: os games.

Ficha TÉcNica  
WoRKshoPs cluBe de cRiação

 QuaNdo: dia 6/12, terça, às 13h30, 
16h30,  18h e 19h30

 oNde: auditório aRP

 com Quem:  letícia Wierzchowski, Josué 
orsolin e Graça craidy; celso chittolina;  
marcelo Pfescher e Jorge Tabajara; marcelo 
Figueiredo e carlos idiart

oficinas do
Clube de Criação
proFissionais de diFerentes áreas contaram como são os 

desafios do dia a dia do mercado e como chegar às melhores soluções
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crise? Felipe diniz fez questão de acabar com alguns mitos que rondam o assunto: 

inovar não é só pensar fora da caixa, como muitos defendem. É ter processos 

estruturados e ferramentas adequadas para promover transformaçõesInvista em inovação
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Esse foi o curto e contundente recado dado 

por Felipe Diniz, diretor de Estratégia da Deloitte 

Brasil, durante a palestra que abriu o ARP Meeting 

no segundo dia da Semana ARP da Comunicação 

2016, no BarraShopping. 

Antes de explicar como se dá o processo 

de inovação, no entanto, Diniz pediu para que a 

plateia desconsiderasse alguns mitos que rondam 

o assunto: inovar é ser criativo, ter bom produto, 

confiar nos instintos, trabalhar sozinho para pen-

sar e imaginar, ter diversas ideias para chegar a 

uma única boa, proteger o conhecimento, pensar 

fora da caixa... Esqueçam, pediu o palestrante. 

“Essas coisas não são tão claras assim. Para ino-

var é preciso usar processos disciplinados com 

ferramentas estruturadas que vão dar respaldo ao 

surgimento do novo”, explicou.

Diniz lembrou que inovação não vem do ins-

tinto, vem do insight. Instinto é inato, insight é tra-

balhado, comparou o palestrante. Também aler-

tou que as empresas focam muito em inovar só 

em produtos, mas esquecem que há uma série 

de inovações em outras áreas que as empresas 

não trabalham intensamente. “Inovação é a cria-

ção de uma nova e viável oferta de negócio. Não 

precisa transformar totalmente uma realidade, 

mas ajustar ou melhorar algo que já existe. Não é 

apenas criar algo totalmente novo, para um mer-

cado novo, para um cliente novo. E tem que ser 

viável: não adianta inovar e não gerar valor para a 

companhia”, afirmou.

Para as empresas e profissionais interessa-

dos em inovar, deixou quatro dicas que devem ser 

consideradas no processo:

 É importante ser claro sobre a ambição da 

inovação. O objetivo precisa ser claro, é preciso 

enxergar aonde se quer chegar com a inovação. 

Há setores, como o da tecnologia, em que a ino-

vação faz parte da dinâmica das atividades. Se 

parar, o produto vai morrer. Em outras áreas da 

economia, como na construção civil, por exem-

plo, a inovação anda em um passo mais lento. 

Assim, cada empresa precisa ver como está a 

sua situação, o que projeta para crescer, quais 

as metas estipulados pelos sócios e como sua 

indústria está se comportando antes de partir para 

um processo de inovação.

 É preciso olhar além da inovação de produ-

to para transformar outros elementos do negócio. 

Há três blocos que podem ser inovados dentro de 

uma empresa: o modelo de negócio (como ga-

nhar dinheiro), o network (o relacionamento com 

as partes) e a estrutura formam o primeiro bloco. 

O segundo bloco é o do produto. O terceiro bloco 

é a inovação a partir da experiência do consumi-

dor (pode ser no serviço, no canal de entrega ou 

na marca).

 É fundamental quebrar as posturas e cul-

turas internas que muitas vezes engessam a 

atuação da empresa. É prioritário desafiar essas 

crenças e projetar como o cliente reagiria a uma 

mudança de postura e os benefícios que teria. 

 É necessário não se engajar totalmente na 

mítica questão da importância da criatividade no 

processo de inovação, mas focar e usar muito a 

disciplina. A inovação tem que estar alinhada à es-

tratégia da empresa. Tem que ter processo para 

fluir, tem que ter alguém para liderar e se respon-

sabilizar. Tem que ter reconhecimento interno para 

quem se engaja. Tem que ter recursos para investir 

e tem que ter métrica para mensurar resultados. 

Cada ideia tem que virar um projeto de inovação, 

que deve ser gerido em suas diferentes etapas 

(conceito, desenvolvimento do produto, lançamen-

to e venda, por exemplo). Não é burocracia, é es-

truturação. Não tem trava, tem agilidade.

Ficha TÉcNica  
10 TYPes oF iNNoVaTioN

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 9h 

 oNde: Barrashoppingsul

 com Quem: Felipe diniz, diretor 
de estratégia da deloitte Brasil

“cAdA ideiA tem que viRAR um PRojeto de iNovAção, que deve seR geRido em                 suAs difeReNtes etAPAs. Não é buRocRAciA, é estRutuRAção”
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Para falar do valor do conteúdo 

em meio ao mar de informações 

que hoje está à disposição de

 todos na internet, um time de 

proFissionais do Grupo rBs, 

que ocupam espaço em diferentes 

veículos, se apresentou no palco.cada 

um deles deixou seu depoimento:

conteúdoO que importa é o
 “Muita coisa mudou nesses 30 anos em que 

estou formada como jornalista. No início foi um sus-

to com a chegada dos canais digitais, na internet, e 

os canais da TV fechada, em concorrência com a 

TV aberta. Essa mudança nos obrigou a entender 

melhor o que as pessoas queriam, mexer no nosso 

conteúdo e nos aproximar mais do telespectador. A 

gente sente que as pessoas querem um jornalismo 

que ajude a melhorar a vida delas, que contribua 

para o seu dia a dia. Mudamos formato, mudamos 

linguagem. Na época em que o Cid Moreira apre-

sentava o Jornal Nacional, aparecia somente do 

Ficha TÉcNica  
o Que imPoRTa É o coNTeúdo

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 9h45 

 oNde: Barrashoppingsul

 com Quem: comunicadores 
do Grupo RBs: cristina Ranzolin, 
isabel Ferrari, Rodrigo lopes, 
Paulo Germano e duda Garbi

pescoço para baixo. Hoje, eu caminho pelo estú-

dio. Antes, era um texto rebuscado. Hoje, eu mexo 

no texto como se eu contasse uma novidade para 

uma amiga, numa conversa pelo telefone.” 

cRistiNA RANzoliN, 

APReseNtAdoRA dA Rbs tv

 “Percebo desde as manifestações de 2013 

que os brasileiros estão querendo discutir política, mas 

não naquele jeito mais clássico, uma linguagem mais 

sisuda, cheia de formalidades. Então, no La Urna (um 

programa apresentado na internet no período eleitoral), 

investimentos numa linguagem mais jovem. É um for-

mato mais moderno. Briga com o jornalismo clássico, 

com o pessoal usando terno e gravata, para manter 

a tradição do figurino, mas com uma linguagem que 

tangencia o humor. Há uma confusão se é jornalismo 

ou entretenimento. É jornalismo, o humor é uma ma-

neira da gente descontrair um pouco a contundência 

das nossas conversas com os políticos, que às vezes 

podem se tornar insuportáveis para nós, para o entre-

vistado e para o leitor.”

PAulo geRmANo, RePóRteR 

e coluNistA de zeRo hoRA
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 “O jornal passou por muitas modificações, 

é o veículo que enfrentou as maiores transfor-

mações nesses últimos tempos. Ele não é mais 

aquele que chega pela manhã cedo na casa do 

leitor, mas que o acompanha por 24 horas do dia. 

Ele lê em casa, lê no carro, quando chega ao tra-

balho, antes do almoço, e assim vai durante todo 

o dia. Na minha recente experiência, em Medellín 

(Rodrigo cobriu a queda do avião do time da Cha-

pecoense, na Colômbia), eu funcionava como os 

acabar, mas nunca vai acabar. A gente recebe e-mail 

do mundo inteiro falando que estão ouvindo a Atlân-

tida e a Gaúcha até no Alasca. É o meio de comu-

nicação mais tradicional, mas é o mais democrático 

e libertário que existe. Isso faz com que as pessoas 

venham falar comigo, quando me encontram, como 

se já estivéssemos conversando há tempo, como se 

fosse a continuação de um bate-papo.”

dudA gARbi, comuNicAdoR dAs 

Rádios gAúchA e AtlâNtidA 

 “Quanto maior o número de espaços onde 

eu puder publicar minhas histórias, mais feliz eu vou 

ficar. Nós somos essencialmente contadores de his-

tória. Quem está na ponta para produzir conteúdo 

tem que gostar de gente. Tem que ter capacidade 

de escutar as histórias das pessoas e depois contá-

-las. A proximidade que temos com o público é im-

portante para ele nos perceber como parceiros.”

isAbel feRRARi, RePóRteR e

APReseNtAdoRA dA Rbs tv

olhos dos gaúchos. E eu quero que o meu con-

teúdo seja distribuído por todos os canais, para 

que alcance o maior número possível de pessoas: 

pode ser por texto, pode ser por vídeo. Eu pego o 

leitor pela mão e, criei uma metáfora, convido ele 

a ter uma imersão naquela realidade.”

RodRigo loPes, RePóRteR esPeciAl 

e coluNistA de zeRo hoRA

 “Sempre houve especulação de que o rádio vai 

“eu queRo que todo o meu coNteúdo

sejA distRibuído PoR todos os 

cANAis, PARA que AlcANce o mAioR 

NúmeRo Possível de PessoAs”, 

defeNdeu RodRigo loPes, de zeRo hoRA
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O ativista criativo da Grendene, Edson Mat-

suo, começou sua participação no ARP Meeting 

citando o escritor francês Marcel Proust: “A via-

gem consiste não em encontrar novas paisagens, 

mas em olhá-las de modo diferente, com olhos 

diferentes”. 

Integrante de uma família de japoneses 

que migrou para o Brasil, Matsuo contou que 

foi criado ouvindo dois dogmas, repetidos pe-

los antigos na língua pátria. Nihon ichibon (a su-

premacia do Japão sempre em primeiro lugar) é 

o primeiro deles. O segundo é gamabare (garra 

e sacrifício sempre). A partir das duas expres-

sões, contou a história da sua formação, desde 

a saída da família do Japão até a chegada a 

Farroupilha, onde começou a trabalhar com bi-

cicleta e passou para as sandálias de plástico, 

um dos grandes sucessos da Grendene. 

“O que nunca vai mudar na nossa história 

é a humanização das relações. Esse é o foco 

principal”, disse.

edson matsuo sugeriu que as

pessoas seguissem o conselho

de Proust e olhassem as mesmas

paisagens sempre de modo diferente

vidaNa deriva da

Ficha TÉcNica  
Na deRiVa da Vida

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 10h30 

 oNde: Barrashoppingsul

 com Quem: edson matsuo, 
ativista criativo da Grendene, 
chief of mistake office

“o que NuNcA vAi  mudAR NA NossA históRiA     é  A humANizAção dAs RelAções”
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A palestra de André Foresti, diretor de Plane-

jamento da F/Nazca S&S e fundador do Unplane-

ed, foi a que causou maior apreensão para uma 

plateia formada por publicitários e profissionais da 

comunicação. Durante sua fala, Foresti apresentou 

as razões que levaram o atual modelo de agências 

de propaganda a ficar comprometido. “As agências 

têm que parar de se retroalimentar e de se com-

parar com elas mesmas. Precisam trazer o mundo 

para dentro delas. Tudo está crescendo muito rá-

pido e tudo está ficando obsoleto. O mundo está 

conectado, inteligente, compartilhado. Isso muda o 

jeito que a gente se comunica, consome, muda a 

linguagem, muda a realidade, muda tudo”, disse.

andré Foresti desafiou os colegas das agências a encontrarem um novo modelo 

de negócio. o atual, garantiu, está totalmente comprometido e não vai durar muito

nos novos tempos
A reinvenção das agências

Foresti lembrou que, na evolução da huma-

nidade, as mudanças sempre foram constantes e 

moldaram eras. Então, mudar não é novidade. “A 

diferença é que agora o impacto é muito mais forte, 

pois estamos mexendo com uma série de coisas 

que as revoluções anteriores não mexeram, como 

o surgimento da inteligência artificial”, lembrou.

Citou movimentos que estão acontecendo na 

indústria da comunicação e que considera “interes-

santes” e que devem ser acompanhados:

 O Google está dentro do cliente, mexendo 

no jeito que faz as coisas. Cortaram o intermediário 

e são mais assertivos.

 As consultorias estão ganhando muito di-
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que dedicar tempo para quebrar códigos”, avisou. 

Foresti apresentou cinco movimentos importantes 

para a “desconstrução” de uma agência:

o PosicioNAmeNto

A nova agência precisa assumir um posicio-

namento menos genérico. Hoje, todas têm um po-

sicionamento muito parecido. Tem que deixar mais 

clara sua proposta de valor. Também é preciso en-

tender o que é criatividade hoje. Os criativos não 

estão mais nas agências, mas em empresas que 

transformam o novo.

nheiro e pegando verbas das agências, e estão 

cada vez mais entrando no mundo da propaganda.

 Abrir uma startup é o sonho de consumo de 

muitos profissionais da comunicação.

 Sobre remuneração: não adianta mais ter 

regras de proteção. Elas foram abolidas por novas 

práticas.

“A proposta atual de valor não vai sobreviver 

por muito tempo. Precisamos achar um novo jei-

to de fazer planejamento e de criar estratégia de 

uma maneira mais ágil. Então, a pergunta é como 

desplanejar uma agência de propaganda. Temos 

As PessoAs

Investir na equipe. À noite, todas as agên-

cias são apenas computadores em cima de 

mesas. A diferença está no dia por causa das 

pessoas que chegam para trabalhar. Formação 

profissional, cobrança de resultados, coathing e 

aconselhamento têm que estar no cardápio das 

novas agências. 

Quem estuda tem que trazer algo para a re-

alidade interna. Tem que diminuir a jornada de 

trabalho, pois a criatividade se alimenta da vida 

que existe fora da agência. Criar um pertenci-

mento para as pessoas, dividindo dores e lucros. 

Temperar o ecossistema interno com gente nova, 

com gente rebelde, que corre risco. O diferente 

não pode ser visto como problema.

o clieNte

Trazer os clientes para dentro de casa. Anti-

gamente eles só falavam com as agências, hoje 

falam com muita gente que também participa das 

estratégias do seu negócio. Tem que entrar da vida 

de longo prazo do cliente e não gerenciar apenas 

o imediatismo.

“À Noite todAs As AgêNciAs são APeNAs comPutAdoRes em cimA de mesAs. A difeReNçA         está No diA PoR cAusA dAs PessoAs que chegAm PARA tRAbAlhAR”
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A PRodução

Diversificar o escopo do trabalho. A Netflix é um 

exemplo a ser seguido: começou distribuindo con-

teúdo, agora é produtora de conteúdo. Não é mais 

possível participar apenas no momento da venda 

do cliente, que é apenas uma parte da história. Tem 

que participar de toda a cadeia do negócio.

A ousAdiA

A nova agência precisa abraçar mais o con-

ceito de startup. Ser experimental, ter um pedaço 

para ousar e correr risco. Digital não é tirar da TV e 

levar para o Youtube. É a capacidade de conver-

sar e achar novos negócios. É preciso brigar mais 

Melo lembrou que o desafio atual é operar no 

modelo que chamou de “híbrido”, pois ainda exis-

tem clientes em diferentes momentos de gestão. 

“Se os clientes não percebem o que estamos fa-

zendo ou não querem pagar, é porque estamos fa-

zendo as coisas erradas. A gente terá que mudar 

pela dor ou pelo amor. De certa forma, estamos 

mudando pela dor, pela necessidade. Enquanto 

isso, chegam novos players mudando pelo amor, 

pois enxergam uma nova perspectiva”, disse.

Bernardi considerou que a discussão tem dois 

pontos relevantes. O primeiro é definir exatamente 

o que uma agência faz. “Minha resposta é nada. 

Tudo o que a gente faz só acontece se tiver par-

pelas ideias do que pelo processo. Não adianta 

mais ter uma estrutura interna com rotinas que 

trancam as ideias.

Por fim, o diretor da F/Nazca deixou um re-

cado: “A renovação passa por gente que muda 

querendo mudar, não para ganhar prêmio ou gerar 

notícia. O sucesso vai depender do quanto de ver-

dade a gente quer mudar. Afinal de contas, mudar 

dói”.

Terminada a palestra, os publicitários Fábio 

Bernardi (Morya), Alberto Freitas (Matriz) e João Ba-

tista Melo (Paim) subiram ao palco para um debate 

sobre a proposta de “desestruturação” do modelo 

atual das agências de propaganda. 

ceiros. Não vivemos sozinhos. Então, temos que 

mudar o jeito de nos relacionar com parceiros”, 

afirmou. O segundo ponto relevante é o relaciona-

mento com as pessoas. “Temos que partir de uma 

relação com amizade. Se não pode ser nosso ami-

go, não pode ser nosso funcionário nem cliente”, 

comparou Bernardi.

Freitas lembrou que o mercado vive uma 

contradição: todo mundo quer mudança, mas nin-

guém quer mudar. “Hoje é preciso entrar dentro do 

cliente e participar da estratégia dele, não apenas 

da divulgação dela. Só assim a gente consegue 

entender o real valor da agência e a relevância dela 

nos negócios do cliente”, afirmou.

“o sucesso vAi dePeNdeR de o quANto de veRdAde A geNte queR mudAR.               AfiNAl de coNtAs, mudAR dói”, lembRou o diRetoR dA f/NAzcA

Ficha TÉcNica  
a ReiNVeNção das aGêNcias 
Nos NoVos TemPos

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 11h 

 oNde: Barrashoppingsul

 com Quem: andré Foresti, diretor 
de Planejamento da F/Nazca s&s 
e fundador do unplaneed 
 deBaTedoRes: Fábio Bernardi 

(morya), João Batista melo (Paim)  
e alberto Freitas (matriz)
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O grande embate da tarde do ARP Meeting 

foi o confronto de ideias entre a imagem real x  a 

imagem digital.

Cássio Braga, do estúdio Miagui, especializa-

do em produção de imagens publicitárias, desta-

cou a criação digital. Defendeu que a imagem deve 

ser construída e sustentada por três pilares: tec-

nologia, arte e comunicação. “São dimensões que 

lho tem que ser extremamente colaborativo. Não 

existe mais um especialista que vai entregar tudo”, 

completou.

Na segunda parte da apresentação, coube ao 

fotógrafo Celso Chittolina mostrar o outro lado da 

moeda: o mundo da produção real.

“Acredito na fotografia real. Toda tecnologia é 

sensacional, faz parte de tudo que está gerando 

conteúdo, mas discordo quando se afasta da reali-

dade para o virtual. As pessoas querem se relacionar 

Ficha TÉcNica  
o Que mudou e o Que NuNca Vai 
mudaR Na imaGem PuBliciTáRia

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 14h15 

 oNde: Barrashoppingsul

 com Quem: cássio Braga (miagui 
imagevertising) e celso chittolina
 deBaTedoRes: Ricardo Bottega 

(cdN sul), Rafael Bohrer (Global)  
e mauricio oliveira (matriz)

especialista em imagem, cássio BraGa mostrou cenários futuristas, fruto do trabalho digital. 

Mas a discussão pegou fogo quando os defensores da imagem real entraram em campo

imagem digitalImagem real x

funcionam em conjunto para entregar um conteú do 

relevante e passar uma mensagem”, disse.

Durante sua apresentação, Cássio apresen-

tou um portfólio com diferentes peças publicitárias, 

sempre com montagem de cenários e sobrepo-

sições de imagens concebidas no meio digital. 

“Nossa tarefa é criar condições para que o trabalho 

seja realizado da melhor maneira possível. O traba-

chittoliNA: “As feRRAmeNtAs digitAis têm que seR usAdAs PARA 

Retoque, Não PARA tRANsfoRmAR umA foto Ruim NumA imAgem boA”

com a vida real”, defendeu o ex-presidente da ARP.

Chittolina apresentou seu portfólio formado 

por fotos em estúdio, algumas com pequenos e 

pontuais ajustes com o uso de programas de pho-

toshop. “As ferramentas digitais têm que ser usa-

das para retoque, não para transformar uma foto 

ruim numa imagem boa. O fotógrafo tem que ser 

comprado pela capacidade de seu olho, pelo que 

representa no produto final, pela sua colaboração 

no trabalho realizado”, disse.
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Na palestra internacional, simon tunstill trouxe números da audiência do Reino unido para provocar 

o mercado: mesmo no mundo digital, a tv aberta ainda tem força em diferentes partes do mundo

mundo dos vídeosA TV no
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Simon Tunstill, diretor de Comunicação da 

Thinkbox, uma organização que estuda o com-

portamento da televisão no Reino Unido, fez a 

palestra internacional do ARP Meeting e deixou 

um recado muito claro para os profissionais que 

estavam na plateia: mesmo em época de canais 

digitais na internet, a TV fechada segue sendo im-

portante na vida das pessoas. Simon sustentou 

sua afirmação com dados dos países que formam 

o Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales 

e Irlanda do Norte) e destacou que a entidade têm 

estudos mostrando que o mesmo comportamen-

to se repete em países da Europa e das Américas.

“Vocês da plateia não são normais. Traba-

lham com marketing, conteúdo, publicidade. Fi-

zemos uma análise sobre consumo de vídeos. 

Pessoal de mídia gosta de vídeos na internet. 

Pessoas normais gostam de televisão” avisou. Si-

mon destacou a guerra de dados envolvendo o 

Youtube e o Facebook para inflar suas audiências 

como um alerta aos profissionais de propaganda. 

Depois do segundo debate na última eleição nos 

Estados Unidos, com a participação de Hillary 

Clinton e Donald Trump (que acabou vencendo a 

eleição), o Youtube revelou que a transmissão ha-

via tido 124 milhões de visualizações. Mais tarde, 

se descobriu que as visualizações foram geradas 

por cerca de 6 milhões de pessoas. O mesmo 

debate, transmitido pela TV aberta, chegou a 66 

milhões de pessoas. 

Simon contou que a Thinkbox chegou a uma 

métrica que considera imparcial a partir de uma 

pesquisa de comportamento com fontes do pró-

prio setor no Reino Unido. O estudo revelou que 

uma pessoa consome 60% do seu tempo desti-

nado a assistir televisão com a TV normal, com 

conteúdo gravado ou ao vivo. Os restantes 40% 

são fracionados entre vídeos de diferentes ori-

gens. “Os ví deos não estão substituindo as TVs. É 

um perfil que também percebemos em outros paí-

ses do mundo, como Espanha, França, Alemanha 

e Austrália. Na publicidade, 94% da publicidade 

em vídeo é consumida na TV aberta, o restante é 

nos demais canais de vídeos”, afirmou. “Em rela-

ção aos jovens, é bom lembrar que eles sempre 

assistiram pouca TV, não é de agora. Quando fi-

cam mais velhos, se voltam para a TV. É razoável 

que esse seja o roteiro para o futuro da televisão.”

Depois dos números, Simon apresentou os 

argumentos emocionais para defender o papel da 

televisão perante o mundo digital. Lembrou que 

a TV faz conexões íntimas com as pessoas, tor-

nando famosas as marcas que participam des-

sa relação. Além disso, destacou que a TV tem 

alcance e volume considerável, o que assegura 

a transmissão da mensagem. “No Reino Unido, 

pesquisa mostra que as marcas cresceram ao 

conquistar novos clientes e não fidelizar os que 

já existem. Para efetivar essa publicidade, entre 

2008 a 20016, 40% do público foi atingido pela 

TV, com a parceria e transmissão pela internet, 

com boa relação e convergência”, explicou. 

O especialista britânico destacou que a TV 

está aproveitando a internet para se expandir além 

da sala e do lar. “Não é mais aquela tela fixa no can-

to da sala. Não caiam na cilada de achar que a TV 

é tradicional, uma mídia antiga, não caiam nessa. 

Lembrem que a TV está indo para qualquer lugar, 

com a combinação com outras mídias. E nessa 

efetividade as marcas estão indo juntas”, afirmou.

Ficha TÉcNica  
a FoRça da TV No 
muNdo dos Vídeos

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 15h 

 oNde: Barrashoppingsul

 com Quem: simon Tunstill, diretor 
de comunicação da Thinkbox 

“vocês dA PlAteiA Não sãoPessoAs NoRmAis. tRAbAlhAm com PublicidAde e gostAm                de vídeos NA iNteRNet. PessoAs NoRmAis           gostAm de televisão”
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“o ‘bANco dos PobRes’, 

como ficou coNhecido, 

fiNANciou A Aquisição 

de 546 mil cAsAs 

PRóPRiAs e coNquistou 

2,4 milhões de clieNtes”

socialEmpreendedorismo
emília raBello apresentou o seu outdoor social e contou como o relacionamento de 

clientes com a comunidade da periferia carioca rendeu excelentes frutos para os dois lados

Veio do prêmio Nobel de Economia de 2006, 

o indiano Mohamed Yunus, a inspiração de Emília 

Rabello para criar uma proposta de conexão das 

marcas com os moradores da periferia e das fave-

las das grandes cidades brasileiras. Economista 

indiano, Yunus criou um banco para fazer emprés-

timos de pequeno valor para pessoas carentes 

em seu país, com juros baixos e sem garantias 

de pagamento, como forma de ajudá-las a fugir 

da mão de agiotas. De 1976, quando foi fundado, 

de 52% do total) movimenta aproximadamente R$ 

56 bilhões por ano, com demandas e valores di-

ferenciados. 

“O Outdoor Social é uma proposta de empre-

endedorismo para gerar não só um negócio, mas 

também o impacto social a partir dele”, explicou 

Emília. Os espaços publicitários são oferecidos às 

marcas em muros, paredes e lajes de casas que 

ficam em meio às favelas e periferias, atingindo 

lugares onde a mídia tradicional tem dificuldade 

de penetrar. O proprietário do espaço cedido ga-

nha um valor da negociação feita por Emília com 

a 2001, o “banco dos pobres”, como ficou co-

nhecido, financiou a aquisição de 546 mil casas 

próprias e conquistou 2,4 milhões de clientes.

Ao criar um paralelo com a realidade brasi-

leira, Emília percebeu a massa de dinheiro que 

circula entre a classe C, normalmente moradora 

da periferia, de favelas e das zonas menos cen-

trais das cidades. Dados do Instituto Datapopu-

lar, especializado em classe C no Brasil, mostram 

que essa parcela da população brasileira (cerca 

o anunciante e ajuda a legitimar a marca junto à 

comunidade.

Em Porto Alegre, disse Emília, 14% da popu-

lação mora nesses conglomerados urbanos, uma 

das taxas de ocupação mais altas do Brasil. Em 

São Paulo ela é de 11%. “É um mercado formado 

por milhares de microempreendedores, que fa-

zem o comércio girar. Moram num gueto com per-

sonalidade própria”, explicou Emília, citando uma 

pesquisa do Datapopular: 51% dos moradores de 

favelas e da periferia compram as marcas que va-

lorizam a comunidade.

Ficha TÉcNica  iNoVação e emPReeNdedoRismo social

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 16h   oNde: Barrashoppingsul  com Quem: emília Rabello, outdoor social
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Carla Mayumi usou o seu instinto de mãe para 

provocar seu lado profissional. E o resultado dessa 

mobilização foi apresentado aos participantes do 

ARP Meeting.

Pesquisadora e sócia da TalkInc e Box1824, 

empresas especializadas em pesquisas, Carla per-

cebeu que seu filho, Bruno, então com 18 anos, 

estava muito envolvido com o mundo dos games 

no ambiente digital. A partir dele, desenvolvia novas 

aptidões, cultivava novos hábitos e criava relações 

com pessoas em diferentes partes do mundo. Car-

la contou que teve a percepção de que um novo 

universo estava se formando, quase um mundo 

paralelo, e resolveu investigar. 

“São em média 60 anos para um jogo ser 

considerado esporte, por sua prática reiterada. Em 

2016, a Coreia do Sul oficializou no país os games 

como esporte, poucos anos depois de ter nascido. 

Na França, o clube Paris Saint Germain criou o seu 

game. A televisão dos Estados Unidos abriu espa-

ço para essa atividade. A conclusão: hoje, como 

business, os games são maiores do que a indústria 

da música e do cinema”, contou Carla. “Temos que 

parar de olhar com preconceito pra esse meio, e 

sim olhar como mercado que está se formando a 

partir de um novo comportamento.”

Os dados da pesquisa O Mundo Invisível dos 

Gamers feita por Carla no Brasil e apresentados na 

palestra:

 Os gamers formam uma grande comunida-

de que une pessoas para jogar em rede. É diferen-

te do futebol, por exemplo, que se vive no estádio. 

O gamer chega em casa e está conectado o tem-

po todo, reforçando os laços de comunidade.

 90% das pessoas jogam algum tipo de jogo 

no universo digital (em diferentes plataformas), nas 

classes A, B e C, de 16 a 60 anos.

 Há diferença entre o jogador casual e o 

hardcore  gamer. O hardcore tem a língua própria 

e vive em um mundo particular. São 11% dos 90% 

que jogam. Dos 11%, 60% jogam todos os dias e 

56% são homens. Cada um joga mais de dez ho-

ras por semana, em PC ou em console.

 As características: querem ser os protago-

nistas de uma história, com a possibilidade de fazer 

o enredo acontecer. Gostam da complexidade e 

da competição.

 57% jogam o First Person Shooting (FPS, 

um gênero de jogo em que o gamer usa armas 

de fogo a partir de seu ponto de vista do ambiente 

onde a ação se desenvolve). O que mais motiva é 

a diversão e o entretenimento (29%), a estratégia 

(15%) e o envolvimento (14%).  

 Sobre preconceitos: 62% dos gamers dizem 

que ouviram que jogar é coisa de criança, 58% que 

é um vício e 52% que é perda de tempo.

 Aprendizados que a pesquisa trouxe: os ga-

mers melhoram reflexos e memória, aprendem a 

falar inglês e cultivam a disciplina do trabalho em 

equipe.

A pesquisadora carla mayumi entrou no mundo de seu filho adolescente para entender como se 

relacionam e se divertem (e fazem bons negócios) os participantes do universo dos jogos digitais

gamersO universo invisível dos

Ficha TÉcNica  
o uNiVeRso iNVisíVel dos GameRs

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 16h30 

 oNde: Barrashoppingsul

 com Quem: carla mayumi, 
Pesquisadora e sócia 
da Talkinc e Box1824

“temos que PARAR de olhAR com 

PRecoNceito esse meio e PRestAR AteNção 

No meRcAdo que está se foRmANdo”
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Uma conversa via Skype sobre as inquieta-

ções atuais do mundo digital que refletem no mun-

do dos negócios encerrou o ARP Meeting. Tão 

logo desembargou de um voo de San Francisco 

com destino a São Paulo, Mauricio Benvenutti sen-

tou na frente de seu computador para contar para a 

plateia no BarraShopping as últimas novidades do 

Vale do Silício. Benvenutti é fundador da StartSe, a 

maior plataforma do Brasil que conecta investido-

res e empreendedores em busca de projetos de 

excelência – e que resultem em grandes negócios.

Benvenutti começou contando por que deixou 

a XP Investimentos, empresa onde trabalhou por 

dez anos, para morar no Vale do Silício e de lá tra-

zer inspirações para seus novos negócios. “O Vale 

é o berço das transformações digitais nos últimos 

50 anos, desde o surgimento do computador, pas-

sando pela internet e chegando ao Uber. Então, fui 

entender o que estava acontecendo lá”, disse. 

Para a plateia, revelou ter descoberto três mo-

tivos que fazem da região próxima à cidade de San 

Francisco, na Califórnia, berço do empreendimen-

to e polo mundial de inovação. Primeiro, citou, há 

a presença da rebeldia, de pessoas rebeldes que 

querem mudar o mundo e melhorar as coisas. Se-

gundo, há gente com dinheiro, com muito capital 

financeiro para investir e financiar essa rebeldia. E 

terceiro: existe conhecimento técnico para trans-

formar a ideia em projetos práticos, para que saiam 

do papel e se tornem realidade.

Há mais um elemento no Vale do Silício, lem-

brou Benvenutti, que deve ser mais considerado 

pela sua ausência do que pela presença: o poder 

público. “Quem tem que validar uma nova ideia 

com o uso sou eu, os clientes, o mercado. O po-

der público só entra depois da aprovação, para 

regulamentar o que for necessário. Não tem que 

gastar energia antes, quando as coisas estão co-

meçando, quando consegue mais trancar do que 

ajudar”, afirmou.

O especialista disse ser impossível prever o 

que vai acontecer com os negócios, indagação 

que rotineiramente recebe quando fala com o pú-

blico. “O Uber rompeu um negócio de cem anos 

de um setor tradicional, que é o transporte indivi-

dual de passageiro. Todos os setores estão sendo 

desafiados por novas estratégias de negócios. E o 

comportamento das pessoas está mudando. Isso 

faz com que cada vez fique mais difícil para uma 

empresa se manter competitiva se ela não acom-

panhar as constantes mudanças”, afirmou. 

No final de sua fala, Benvenutti repetiu um 

mantra que já havia desfilado em palestras ante-

riores: uma ideia não tem valor nenhum. O valor 

está em transformá-la em um bom produto ou 

bom negócio.

“umA ideiA Não tem vAloR NeNhum. o vAloR está em 

tRANsfoRmá-lA em um bom PRoduto ou bom Negócio”

especialista no vale do silício, mauricio BenVenutti contou as últimas novidades da região mais 

inovadora do planeta e relevou três motivos que a colocam como a terra Prometida das transformações

digitaisTransformações

Ficha TÉcNica 
como uma NoVa GeRação 
de emPReeNdedoRes esTá 
ReescReVeNdo comPleTameNTe  
o muNdo em Que ViVemos  

 QuaNdo: dia 7/12, terça, às 
17h30

 oNde: Barrashoppingsul   

 com Quem: mauricio Benvenutti, 
fundador da startse e especialista  
em Vale do silício

 deBaTedoRes: alexandre 
skowronsky (Fenapro), Francisco 
milagres (mirach)  
e José Renato hopf (4 all)
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GLOBO, VELOCIDADE  
NO ALCANCE. VEICULOU, 
ATINGIU O SEU CONSUMIDOR 
E ACELEROU SEUS NEGÓCIOS.

Funciona para lançamento de produto.

Funciona para conquistar clientes.

Funciona para aquecer as vendas.

Funciona em qualquer parte do Brasil.

Funciona falar com a gente.

negocios.redeglobo.com.br
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Jantar 2016A noite em que as estrelas do passado encontraram 

o reconhecimento das estrelas do presente
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A edição de 2016 do Jantar da Propaganda foi 

especial. Em 26 de abril se completaram 60 anos 

em que o tradicional encontro social dos publicitários 

acontece a cada ano para celebrar as realizações 

do meio. Como forma de marcar a data, a Asso-

ciação Riograndense de Propaganda criou o Prêmio 

Origens para agraciar pessoas e entidades que tive-

ram relevância nessa jornada de seis décadas.

“Um mercado que quer ser forte precisa re-

conhecer as pessoas que o fizeram forte no Bra-

sil”, explicou o presidente da ARP, Zeca Honorato, 

antes de chamar ao palco os agraciados com o 

Prêmio Origens.

O primeiro foi Pedro Schneider, fundador da 

agência New PS, de Novo Hamburgo, com 53 anos 

de atuação no mercado – é a agência com mais 

tempo em operação ininterrupta no Rio Grande do 

Sul. “Chegamos aqui porque sempre tivemos capa-

cidade de nos reinventar”, disse Pedro, para depois 

oferecer o prêmio a sua esposa, Roseli, que o in-

centivou a abrir a agência em setembro de 1963.

O segundo agraciado foi anunciado como “um 

dos maiores planejadores do Brasil”, com passa-

gem por diferentes agências e um dos criadores do 

Salão da Propaganda: Luiz Augusto Cama. Em seu 

discurso, Cama brincou, lembrando que recebeu 

o convite para ingressar no mundo da publicidade, 

como redator da Denison Propaganda, de um primo 

que encontrou em um ônibus na Avenida Farrapos.

Flávio Antônio Corrêa, o Faveco, subiu ao pal-

co como terceiro agraciado da noite e foi saudado 

como o gaúcho que mais longe chegou na publici-

dade mundial, trabalhando na multinacional Ogilvy & 

Mather em diferentes campanhas pelo mundo. “Essa 

profissão me deu mais coisas na vida do que eu podia 

imaginar”, revelou ao receber o seu Origens.

As Lojas Renner foram agraciadas como uma 

das mais antigas anunciantes gaúchas e que sem-

pre manteve a crença de que fazer propaganda aju-

da nos negócios. Ao recebe o prêmio, como uma 

homenagem a todos os anunciantes do Estado, a 

diretora de Marketing da Renner, Luciane Francis-

cone, disse que a empresa sempre acreditou no ta-

lento gaúcho para construir uma parceria estratégica 

responsável por forjar a marca.

Os irmãos Maurício e Jayme Sirotsky, fundado-

res do Grupo RBS, foram agraciados pela contribui-

ção que deram para a consolidação do mercado da 

comunicação no Rio Grande do Sul. Os dois come-

çaram a parceria com uma agência de publicidade, a 

Mercur, e depois criaram o grupo de comunicação, 

ao lado de Fernando Ernesto Corrêa. Em nome de 

Maurício (já falecido), o filho Nelson Sirotsky (ex-pre-

sidente do Grupo RBS e membro do Conselho de 

Administração) disse que vivia “um momento relevante 

por receber um prêmio que é para meu pai”. Contou 

que a paixão pela comunicação foi um legado que 

recebeu de Maurício. Jayme, ao dividir o prêmio com 

o irmão, fez um agradecimento emocionado: “Vejo em 

cada um de vocês a melhor figura de amor que nes-

ses 60 anos desenvolvemos com a propaganda”.

A homenagem à maior agência que já operou 

no Rio Grande do Sul, a MPM Propaganda, que du-

rante 15 anos consecutivos foi considerada a maior 

agência do Brasil, fechou a noite. Em nome de Ma-

fuz (o primeiro M) e Petrônio (o P), Luiz Macedo (o 

segundo M) recebeu o Origens. “A MPM foi fruto de 

um trabalho profissional de uma equipe que sempre 

esteve comigo. Por isso essa homenagem tem um 

xodó todo especial, pois ela acontece onde a MPM 

nasceu e se criou”, disse Macedo, chorando emo-

cionado ao final de seu discurso e aplaudido de pé 

pelas centenas de publicitários, de antigas e novas 

gerações, que ocupavam as mesas do Jantar da 

Propaganda. 

PRofissionAis e seus fAmiliARes foRAm        homenAgeAdos PelA dedicAção Aos 60 Anos dA históRiA dA PRoPAgAndA gAúchA
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A AgênciA new PS, de novo Ham-
burgo, foi lembrada por ser a mais 
antiga em atividade no estado: são 
53 anos de atuação. O publicitário 
Pedro Schneider, sócio da new PS, 
foi ao palco receber o troféu.

MAuríciO SirOtSky Sobrinho e JAyMe SirOtSky foram 
lembrados por terem sidos proprietários de uma  agência 
de publicidade (a Mercur) e também pela criação 
do grupo rBS. Maurício é patrono da ArP. 
Seu filho nelson (ex-presidente da rBS) e o neto eduardo 
Melzer (presidente da rBS) receberam o troféu.

Maior agência de propaganda gaúcha de todos os tempos, a 
MPM foi lembrada por sua importância no mercado nacional. 
Luiz carlos cotta e Odila urusola receberam o troféu em nome de 
Antonio Mafuz (o M).  Anadege corrêa rota recebeu pelo pai,  
Petrônio corrêa (o P). e num dos momentos de grande emoção 
da noite, Luiz Macedo (o segundo M) recebeu o seu prêmio.

A renner foi lembrada por sua 
importância no mercado gaúcho e 
por se consolidar como uma das 
maiores anunciantes de todos os 
tempos. em nome da empresa, 
Luciane Franciscone, diretora de 
Marketing, recebeu o troféu.

Luiz AuguStO cAMA (um dos sócios mais antigos 
da ArP) e FLáviO AntôniO cOrrêA (o Faveco) 
foram lembrados pela conquista do mundo. 
Os dois gaúchos brilharam durante 40 anos 
à frente da Ogilvy & Mather.

origens
Prêmio Você sabe onde 

quer chegar. 
Nós mostramos 
o caminho.
Informação é um bem valioso 
no mercado de hoje. A Kantar 
IBOPE Media oferece soluções 
completas de monitoramento 
de meios de comunicação, 
fiscalização publicitária e análises 
da concorrência, com qualidade e 
credibilidade indispensáveis para a 
tomada certa de decisão. 

Decida com as informações certas.

kantaribopemedia.com
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2016
Finalistas

emPResáRio ou diRigente 

de comunicAção do Ano

 César Paim (Paim) 

 Claudio Toigo (Grupo RBS)

 Roberto Sirotsky (3YZ)

AgênciA de 

comunicAção do Ano

 Matriz 

 Morya 

 Paim 

 AnunCiAnTe do Ano

 Panvel 

 Renner 

 Sicredi 

VeíCulo do Ano

 Rádio Gaúcha 

 Revista Press Advertising 

 Sinergy

diReToR de CRiAção do Ano

 Mauricio oliveira (Matriz) 

 Rafael Bohrer (Global) 

 Ricardo Bottega (Cdn Sul)

 

PRofiSSionAl de CRiAção do Ano

 Gerson lattuada (Paim) 

 Roberto Schmidt (Moove) 

 Saulo Barbosa (escala) 

PRofiSSionAl de ATendiMenTo do Ano

 Gustavo Sartori (Sistema dez) 

 lilian Garcia (Matriz) 

 Marcela Cheuiche (3YZ)

PRofiSSionAl de MídiA do Ano

 André nonnig (escala) 

 luciana Russowsky (escala) 

 Renata Schenkel (Competence) 

PRofiSSionAl de PlAnejAMenTo do Ano

 daniele lazzarotto (Morya)  

 lara Piccoli (Morya) 

 Manoela Ries (escala) 

PRofiSSionAl de PRodução de AGênCiA do Ano

 luty Mota (duplo) 

 Melissa Bordin (Morya) 

 Taciana lima (Competence) 

PRofiSSionAl de ATendiMenTo de VeíCulo do Ano

 Arturo Garziera (RBS Rádios) 

 Rafaela Zang  (RBS Rádios)

 Andrea Correa  (RBS TV )

PRofiSSionAl de MARkeTinG de ClienTe do Ano

 luciane franciscone (Renner) 

 Ana Paula ferrão (Pompéia) 

 ivan novello (Sicredi)

 

 PRodução PuBliCiTáRiA eleTRôniCA e diGiTAl

 loop Reclame 

 Zeppelin filmes

 Mythago Produções

 

PRodução PuBliCiTáRiA de iMAGeM GRáfiCA

 Centhury 

 Studios Meca 

 Miagui imagevertising 

SeRViçoS eSPeCiAliZAdoS

 Cdn Sul 

 inventa evento 

 fatto Comunicação 



Review • ARP   7372   Review • ARP

AgênciA de 
cOMunicAçãO dO AnO:
MOryA

AnunciAnte dO AnO:
Sicredi

veícuLO dO AnO:
rádiO gAúcHA

diretOr de criAçãO dO AnO:
MAuriciO OLiveirA (MAtriz)

PrOFiSSiOnAL de criAçãO dO AnO: 
rOBertO ScHMidt (MOOve)

PrOFiSSiOnAL de AtendiMentO 
dO AnO: MArceLA cHeuicHe (3yz)

PrOFiSSiOnAL de MídiA dO AnO: 
renAtA ScHenkeL (cOMPetence)

eMPreSáriO Ou dirigente de 
cOMunicAçãO dO AnO: 
rOBertO SirOtSky (3yz)

PrOFiSSiOnAL de 
PLAneJAMentO dO AnO: 
dAnieLe LAzzArOttO (MOryA) 

PrOFiSSiOnAL de PrOduçãO 
de AgênciA dO AnO: 
MeLiSSA BOrdin (MOryA)

PrOFiSSiOnAL de AtendiMentO 
de veícuLO dO AnO: 
AndreA cOrreA (rBS tv )

PrOFiSSiOnAL de MArketing 
de cLiente dO AnO: 
ivAn nOveLLO (Sicredi)

PrOduçãO PuBLicitáriA 
eLetrônicA e digitAL: 
LOOP recLAMe

PrOduçãO PuBLicitáriA de 
iMAgeM gráFicA: 
StudiOS MecA

ServiçOS eSPeciALizAdOS: 
inventA eventO

PrêMiO LAirSOn kunzLer:
BetO cALLAge
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O presidente ZECA HONORATO faz um balanço da Semana  ARP da Comunicação 

e antecipa as novidades do evento de 2017. Vem mudança por aí, adiantou

experiências
Troca intensa de 

Que balanço é possível fazer da Semana ARP da Comu-

nicação 2016?

A semana acabou surpreendendo muita gen-

te do mercado, mas não a diretoria da ARP. Mes-

mo com toda a dificuldade econômica do ano, nos 

planejamos para apresentar uma semana de fato 

relevante, até porque marcava a celebração dos 

60 anos da nossa entidade. O cenário da econo-

mia do país apontava para um evento menor, mais 

enxuto, mas o que fizemos foi um evento maior em 

alguns aspectos do que os já realizados.

Destaco três aspectos da Semana ARP 2016.  

O primeiro foi o espaço oferecido aos grupos pro-

fissionais que estão ligados à ARP. Já tínhamos feito 

esse movimento no primeiro Encontro ARP de Gru-

pos no Instituto Ling, com a ideia de integrar essas 

diferentes áreas. Nossa visão é de que a ARP é a 

mãe de todos esses grupos, um guarda-chuva acima 

de todos, e por isso tem responsabilidade com eles. 

O segundo aspecto foram as palestras do 

ARP Meeting, que também se mostrou positivo, 

pois agrupou as conversas num único dia, permi-

tindo que as pessoas se programassem de forma 

mais tranquila e negociassem a ausência no traba-

lho para participar do evento. O modelo de arena, 

com palestras mais curtas, deu uma dinâmica mais 

interessante. Também passamos a cobrar pela 

participação no Meeting, o que valorizou o evento. 

É um caminho sem volta, para valorizar a entidade. 

Para finalizar, o terceiro aspecto foi o Jantar da 

Propaganda. Foi muito especial por conta das ho-

menagens que fizemos com o Prêmio Origens. Fo-

ram homenagens cuidadosamente selecionadas, 

pois em poucos nomes de pessoas e empresas 

representamos 60 anos de atividade da propagan-

da no Rio Grande do Sul. Então, a escolha dos 

nomes tinha que ser significativa nessa história. Fo-

mos felizes, pois as homenagens ficaram emocio-

nantes. O Luiz Macedo, por exemplo, com seus 90 

anos, veio do Rio de Janeiro para participar espe-

cialmente do jantar. Foi impactante esse momento.

O primeiro dia da Semana foi marcado pela presença 

dos grupos profissionais e pelo conteúdo apresentando 

pelos seus participantes. Foi importante a mescla de 

conhecimento técnico e experiência de mercado?

Foi muito positiva. O que a gente procurava, e 

até fizemos essa recomendação para os grupos e 

também para os palestrantes do dia seguinte, era 

uma troca de experiências explícita. O modelo pa-

lestra que só apresenta os conhecimentos de forma 

mais fria não tem mais espaço. E esse objetivo foi 

cumprido, mesmo com a curadoria sob responsa-

bilidade dos grupos. A única exigência que fizemos 

foi que houvesse troca intensa de experiência, com 

ganhos para os dois lados. Isso aconteceu, e muito.

O segundo dia foi eclético. Simon Tunstill falou sobre a 

força da televisão, uma das mais tradicionais mídias. 

Na outra ponta, Mauricio Benvenutti trouxe as mais re-

centes notícias das transformações do Vale do Silício. 

É muito difícil abordar o segmento em que a 

publicidade está inserida, que é o negócio, sem 

que seja de uma forma mais ampla. Para apresentar 
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um conteúdo útil para empresas, abrimos muito os 

horizontes, saindo dos profissionais das agências e 

do marketing para que outros segmentos contas-

sem suas experiências e poderes. Não existe um 

modelo fechado, pois estamos em um momento 

de transição, quando todos estão se mexendo e, 

por isso, tudo precisa ser discutido. A ARP precisa 

estar atenta a isso. Muitos dos nossos sócios ain-

da dependem do mercado tradicional, mas todos 

estão em transição para um novo mercado. Ou a 

gente atende clientes do modo tradicional ou par-

ticipamos dos novos negócios dele. Então, a ideia 

de ser eclético serve para atender a essas duas 

situações nesse momento. 

A partir do resultado da edição de 2016, o que é pos-

sível esperar da Semana ARP da Comunicação 2017?

Primeiro temos que falar do ano que vamos 

viver. Em 2016, começamos um movimento dis-

creto, mas importantíssimo. Começamos a interio-

rizar a ARP. Fomos de fato “rio-grandenses”, não 

apenas “porto-alegrenses”. Desde nossa posse, 

iniciamos contatos para estarmos próximos dos 

associados no interior do estado. Hoje, temos as-

sociados em sete regiões do Rio Grande do Sul, 

que serão contempladas com eventos locais. Va-

mos fazer um evento em cada uma dessas sete 

praças durante o ano. Cada região vai determinar 

que tipo de evento tem mais aderência, o que é 

mais significativo para cada mercado. Pode ser 

uma palestra ou um encontro de grupo, enfim, o 

que for sinalizado pelos associados da região. Vi-

mos que tem muita oportunidade e interesse no 

interior do Estado. Isso se refletiu na participação 

no Meeting e no Jantar. Essa renovação do público 

é fundamental para a manutenção da entidade. O 

mesmo raciocínio de tornar eclético o conteúdo do 

Meeting usamos para atingir novos públicos, como 

empresas de tecnologia, por exemplo, que pas-

sam a atuar dentro do segmento da propaganda.

E aí chegaremos à Semana ARP 2017. Va-

mos repetir algumas coisas que nos deixaram sa-

tisfeitos: espaço para os grupos, palestras num 

único dia e mais curtas, e vamos fazer o Jantar se 

tornar cada vez mais democrático. Sem tirar ne-

nhum glamour, vamos tornar o Jantar mais aces-

sível economicamente para os profissionais. Isso é 

um compromisso que temos.

“Hoje, temos AssociAdos 

em sete Regiões do estAdo, 

que seRão contemPlAdAs com 

eventos locAis. vAmos fAzeR 

um evento em cAdA umA dessAs 

sete PRAçAs duRAnte o Ano”

SÃO MAIS  DE 6  ANOS FAZENDO 
MOTION DESIGN PARA A  
ASSOCIAÇÃO QUE FAZ GIRAR  
O  MERCADO DE COMUNICAÇÃO.  

W W W . Z O R Z O D E S I G N . C O M

DESIGNDESIGN

ARP
TAMBÉM É
DESIGN

POR TRÁS
DA MARCA 
QUE VOCÊ VÊ, 
TEM TAMBÉM  
O DESIGN 
ESTRATÉGICO 

ZORZOZORZOZORZO

ARP
TAMBÉM É

ARP
TAMBÉM É
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João Batista Melo
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