
 
 
Brasil terá distaque em palestras 
 
Além do maior número de inscrições (2.461 peças), o Brasil também terá mais presença nas 
palestras e seminários do 55° Carmes Lions. Os publicitários brasileiros farão apresentações 
em praticamente todos os dias do festival, abordando diferentes temas, entre eles marketing 
promocional, design, conteúdo e conceito de hotshop. 
 
Alexis Pagliarini, vice-presidente da Ampro (Associação de Marketing Promocional), será o 
primeiro palestrante brasileiro em Cannes. Ele comanda, das 14h às 15h30, o workshop "Dar é 
receber", em que falará como utilizar o marketing promocional para fidelizar os consumidores. 
 
No dia 16, Otávio Dias, fundador da Repense, participa do "Showcase de agências 
independentes", abordando o conceito de hotshop nos mercados emergentes. Ele é convidado 
de Julian Boulding, fundador da Thenetworkone, uma rede internacional de agências 
independentes com 260 associadas em 60 países. 
 
Dias se apresentará junto com outros três representantes do BRIC (Brasil, Rússia, índia e 
China) - Dmitry Levteev, diretor da russa IQ Marketing, Pradeep Kashyap, fundador da Mart 
Rural Dehli, da índia, e Dan Mintz, chefe da chinesa DMG Media. Sua palestra será das 12h às 
12h45. 
 
Já a brasileira Fernanda Romano, diretora de criação da JWT de Londres, se apresenta no dia 
18. Ela irá participar de um painel no seminário "The Boundaries Of The Blur: The Digitisation 
Of Film", promovido pela Microsoft Advertising, a partir das 11h. 
 
No dia 20, será a vez de Fred Gelli, diretor de criação da Tátil Design e jurado brasileiro da 
área de Design, participar do workshop "Designing Natürally". Ele vai mostrar o papel do 
design simples, clean e inteligente para o marketing. E de que forma a natureza pode servir de 
fonte de inspiração para o desenvolvimento de produtos ecoinovadores. 
 
Por fim, um dos maiores vencedores de Leão da história do festival, João Daniel Tikhomiroff, 
presidente e diretor de filmes da Mixer, apresenta, ao lado de Luca Paiva Mello, diretor de 
criação e desenvolvimento da Mixer, o workshop "Onde está a que tentará responder para 
onde vai a integração entre conteúdos e marcas. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 16 jun. 2008. p.46. 
 


