
Começa fórum Internacional de idéias criativas 
 
Considerado o principal fórum internacional de idéias criativas realizado no Brasil, começa nesta 
segunda-feira (29) e vai até a próxima sexta-feira (2), a 18ª Semana Internacional da Criação 
Publicitária. 
 
O evento, realizado pela Editora Referência e patrocinado pelo jornal O Estado de S.Paulo, conta 
com a presença de importantes nomes da propaganda mundial, que costumam antecipar 
tendências que vão prevalecer nos principais festivais internacionais como: Cannes, Clio, Nova 
York e Londres. 
 
A edição deste ano da Semana da Criação, que acontece em São Paulo e Porto Alegre (veja 
abaixo tabela com a programação), simultaneamente, conta com o apoio de nove empresas-
madrinhas, que são responsáveis pelo convite aos profissionais que participam do fórum. São 
elas, Africa, DPZ, F/Nazca Saatchi & Saatchi, Giovanni,FCB, J.W.Thompson, Neogama/BBH, 
TBWA/BR, além de Cartoon Network e a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). 
 
A Giovanni,FCB, por exemplo, convidou o sul-africano Jonathan Harries, vice-presidente executivo 
e diretor mundial de criação da FCB de Chicago (leia texto sobre os palestrantes nesta e na página 
9). 
 
Já a ESPM é responsável pela apresentação de Judith Mair, CEO da Mair and Others, da Alemanha. 
A diretora de arte Daniela Diesenbruck é a convidada do Cartoon Network. Ela dedica-se ao 
desenvolvimento de produtos licenciados no Brasil com marcas como Cartoon Network, Barbie, 
entre outras. 
 
A F/Nazca S&S traz Pablo Del Campo, CEO e diretor geral de criação da Del Campo Nazca Saatchi 
& Saatchi, da Argentina. 
 
O convidado da DPZ é o presidente e diretor de criação da DPZ/Argentina, Nelo Pimentel. A 
TBWA/BR convidou Gerry Graf, diretor de criação da TBWA/hiat/ay. 
 
O fórum ainda vai contar com a presença de John O'Keefe, diretor executivo de criação da BBH de 
Londres, além de Nizan Guanaes, presidente da Africa, e Orlando Lopes, diretor de canais de 
comunicação da Unilever Brasil e América Latina, que é convidado da J.W.Thompson. 
 
Além das empresas- madrinhas, o evento também conta com o apoio de cinco produtoras-
madrinhas: Jodaf-Mixer, Laruccia Produções, Pródigo, Sequência Cinematográfica, S Filmes, além 
da Play It Again. 
 
A DPZ foi responsável pela criação da campanha que divulgou o evento, sob o tema "Você não 
precisa ser uma mosquinha para saber o que os maiores publicitários do mundo estão fazendo" 
(veja detalhes na página 9). 
 
A Tribo Interactive foi responsável pela criação e produção do site (www.semana.com.br). 
 
Desde sua criação em 1986, a Semana Internacional da Criação Publicitária já conseguiu reunir 
mais de 100 palestrantes de 18 países. 
 
Em 17 edições, o público estimado é de 18 mil pessoas, entre profissionais e estudantes, para 
assistir a exibição de aproximadamente 100 horas de filmes. 
 
A 18ª Semana Internacional da Criação Publicitária será realizada no teatro do hotel Maksoud 
Plaza, em São Paulo, e no auditório da ESPM, em Porto Alegre. 
 



PRESENÇA DA FCB   
 
O vice-presidente executivo e diretor mundial de criação da FCB de Chicago, Jonathan Harries, 
convidado da Giovanni,FCB, participa da 18ª Semana da Criação Publicitária. A apresentação de 
Harries acontece nesta segunda-feira (29), em São Paulo, e na terça-feira (30), em Porto Alegre. 
 
Harries começou sua carreira há 18 anos, quando entrou no escritório da FCB em Johannesburgo, 
África do Sul, oferecendo-se para trabalhar de graça. Na época, o diretor de criação da agência 
ofereceu US$ 50 por mês pelos seus serviços.  Onze anos mais tarde, tornou-se diretor executivo 
de criação da Grey-Phillips. 
 
Em 1986, mudou-se para os Estados Unidos e passou dois anos atuando na Grey de Nova York, 
antes de ir para a Leo Burnett de Chicago. Em 1996, Harries voltou para a FCB e, três anos mais 
tarde, passou a ocupar o cargo de diretor mundial de criação, posição que ocupa até hoje.  
 
SEM DIVERSÃO 
 
Convidada da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), a publicitária alemã Judith 
Mair, da Mair and Others, marca presença na Semana da Criação. A publicitária se apresenta 
nesta terça-feira (30), em São Paulo, e na quarta-feira (31), em Porto Alegre. 
 
Judith fundou a Mair and Others,  agência de design e comunicação, em 2000, com o objetivo de 
desenvolver e implementar estratégias de marketing e conceitos de comunicação, além de prestar 
consultoria empresarial.  
 
Ela é autora do best-seller "Chega de diversão" (End of Lust). Na obra, defende que o ambiente 
de trabalho não deve ser um local prazeroso. Ela acha que o espírito de equipe leva o funcionário 
a pensar que outra pessoa faria o trabalho para ele. Mas, não admite que o profisisonal leve o 
trabalho para casa. 
 
ARTE PARA CRIANÇA     
 
Também nesta  terça-feira (30), em São Paulo, a diretora de arte Daniela Diesendruck faz sua 
palestra na 18ª Semana da Criação. Ela é convidada do Cartoon Network. 
 
Atualmente, Daniela dedica-se ao desenvolvimento de produtos licenciados no Brasil com as 
marcas Cartoon Network, Barbie, Warner Bros, He-Man, The Simpsons, Vila Sésamo, Coca-Cola, 
Playboy, WWF, entre outras. 
 
A publicitária estudou Economia, na Faap em São Paulo, e Computação Gráfica, na Arts Center de 
Pasadena, Califórnia. 
 
Em Los Angeles, trabalhou na Bennett/Novak para Hervey & Co, Ecoly, Sebastian e Cognac 
Hennessy, durante dois anos. 
 
Também atuou na divisão de produtos de consumo para América Latina da The Walt Disney 
Company, em Miami.  
 
VISÃO ARGENTINA 
 
O CEO e diretor geral de criação da Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi da Argentina, Pablo del 
Campo, é um dos participantes da 18ª edição da Semana da Criação Publicitária. Ele se apresenta 
em São Paulo, nesta quarta-feira (31). 
 



Del Campo, que é convidado da F/Nazca Saatchi & Saatchi, começou sua carreira na Casares 
Grey. Depois,  assumiu o cargo de diretor geral de criação da Lautrec Nazca Saatchi & Saatchi. 
Ainda trabalhou na Young & Rubicam como membro da diretoria e líder criativo da América Latina. 
Menos de um ano depois de ingressar na Y&R, o publicitário recebeu uma proposta para voltar a 
trabalhar na Saatchi & Saatchi, mas, desta vez, criando a Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi.  
Atualmente, agência com três anos de existência, atende contas como: Procter & Gamble, Banco 
Sudameris, Metrogas, Grupo Volkswagen, entre outros. 
 
DESTAQUES NACIONAIS 
 
Entre importantes nomes da propaganda mundial, os brasileiros Nizan Guanaes, da Africa, e 
Orlando Lopes, da Unilever, se destacam como atração da 18ª edição da Semana Internacional da 
Criação Publicitária, que começa nesta segunda-feira (29) e termina na sexta, dia 02. 
 
O polêmico Guanaes, presidente da Africa, que recentemente esteve envolvido no imbróglio entre 
a Nova Schin,  Zeca Pagodinho e a Brahma,  cliente de sua agência, apresenta-se na próxima 
sexta-feira (02). O tema da sua palestra é "Propaganda que mexe com o país". 
 
Guanaes tem 27 anos de profissão e é o único brasileiro a ter um trabalho incluído na lista dos 
melhores filmes publicitários do século 20, com o comercial "Hitler", criado para a Folha de S. 
Paulo" nos anos 80. 
 
Guanaes havia deixado a publicidade pela criação e desenvolvimento do projeto do iG. Já no 
marketing político, foi responsável pelas duas vitoriosas campanhas do presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 
 
Anunciante - O executivo Orlando Lopes, diretor de canais de comunicação da Unilever Brasil e 
América Latina, também se apresenta na sexta-feira (2). 
 
Convidado da J.W.Thompson, Lopes ingressou na Unilever Brasil em outubro de 1995, vindo da 
J.W.T, onde exercia o cargo de diretor nacional de mídia. 
 
Além de atuar na Unilever, o executivo ainda é presidente da ABA (Associação Brasileira de 
Anunciantes), vice-presidente do WFA (World Federation of Advertisers Latin America), presidente 
do conselho do IVC (Instituto Verificador de Circulação) e vice-presidente do Cenp (Conselho 
Executivo de Normas-Padrão). 
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