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0 4° Encontro de Redação Publicitária, realizado entre 31 de julho e 1° de agosto na cidade 
colonial de Paraty, no Rio de Janeiro, com organização da Alap (Associação Latino-Americana 
de Agências de Publicidade) apresentou duas novidades: inspirado na linguagem do Twitter, o 
evento criou outro prêmio intitulado Twitatu. Estudantes, profissionais e redatores de todo o 
País foram estimulados a desenvolver uma microrredação nos moldes da rede social, 
respeitando o limite de 130 caracteres. Dois estudantes ganharam nas categorias "texto" e 
"slogan". 
 
A outra novidade consiste na apresentação de projetos especiais. A partir de agora, todas as 
edições do encontro terão um espaço reservado para profissionais interessados em divulgar 
trabalhos criativos. Neste ano, a redatora Janaína Linhares desenvolveu o tema "Do Haicai ao 
slogan; a poesia do instante fundamento do discurso publicitário". "Pretendemos dar 
oportunidade a estudantes e publicitários que queiram mostrar trabalhos relevantes à 
comunicação", explica Jomar Pereira da Silva Roscoe, presidente da Alap. 
 
Como forma de estimular nacionalmente o debate sobre propaganda, Roscoe revela, ainda, a 
intenção de levar o encontro para outros estados. "A idéia é promover cada vez mais eventos 
que discutam a profissão", destaca. 
 
Mais de 200 pessoas, entre estudantes e profissionais de propaganda, participaram do 
encontro, que teve apoio do Clube de Criação do Rio de Janeiro e São Paulo, e patrocínio da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). O público assistiu a palestras de 
importantes nomes do cenário da propaganda brasileira. Washington Olivetto, presidente da 
W/, foi premiado com o tradicional Troféu Jeca Tatu. 
 
Já no concurso de redação publicitária voltado para estudantes, Henrique Louzada foi o 
vencedor. Como prêmio, o aluno ganhou uma bolsa de estudos para o curso Portfólio, na 
ESPM. 
 
JECA TATU 
 
Diante de uma platéia repleta de estudantes e profissionais, Washington Olivetto, presidente 
da W/, foi agraciado com o tradicional troféu Jeca Tatu. Criado na década de 70 e antes parte 
do calendário de eventos da Academia Brasileira de Letras e da Associação Brasileira de 
Propagada -, o prêmio tem a finalidade de reconhecer e valorizar a linguagem brasileira na 
profis são. No ano passado, o publicitário Roberto Duailibi, sócio-fundador da DPZ, foi o 
profissional contemplado com troféu. 
 
No Encontro, Olivetto também falou sobre sua trajetória na publicidade. Segundo o presidente 
da W/, sua previsão é de permanecer por mais oito anos no comando diário da agência. 
"Depois disso, pretendo imortalizar a marca da W/ e, quem sabe, fazer acordo com uma 
multinacional. Mas é uma questão a ser analisada no futuro", diz. 
 
PALESTRAS 
 
O evento também contou com apresentações de renomados profissionais da área. O 
presidente do Clube de Criação do Rio de Janeiro e diretor da Heads Propaganda, Flavio 
Medeiros, falou sobre a importância do papel dos diretores de arte na publicidade. "Enquanto 
os redatores são mais pragmáticos, os diretores de arte vivem em outro mundo e estão 
sempre pensando fora da caixa", destacou Medeiros. 
 
Já Pedro Porto, diretor de interatividade da Santa Clara, enfatizou a necessidade de entender o 
consumidor, primeiramente, como ser humano, propondo, entre outros temas, novas maneiras 
de comunicação e integração. "Estamos na era do excesso de informação. Por isso, as marcas 
devem trazer conteúdo relevante para nós. Devemos parar de ver as pessoas como paredes. 
Elas precisam reagir com sentimentos para comprar alguma coisa", disse Porto.  



 
O Encontro teve, ainda, a participação de Álvaro Novaes, ceo da Arsenal Digital Labs, que 
apresentou os cenários atual e futuro do mercado da mídia mundial. "A interatividade mudou. 
E o consumidor está cada vez mais rápido, proporcionando uma oportunidade de ouro para a 
web", enfatizou Novaes. 
 
O executivo também apresentou dados de pesquisas realizadas no exterior que apontam uma 
maior credibilidade das informações publicadas no meio online, superando o nível de confiança 
das veiculadas nas mídias tradicionais como televisão, rádio e jornal. "E até 2013, estudos 
apontam que 2/3 do conteúdo publicado na web sejam criados pelos próprios leitores", 
destacou. 
 
Já Hiran Castello Branco, presidente do Conselho Nacional de Propaganda e sócio-diretor da 
Giacometti Propaganda e Arquitetura de Marca, falou a respeito da linguagem brasileira na 
propaganda. 
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