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O vice-presidente nacional de criação da Publicis, Hugo Rodrigues, ministrou "A palestra das 
palestras" na Panamericana Escola de Arte e Design, em São Paulo, no último dia 7. "Eu quis 
fazer um ajuntamento de informações e dar uma única mensagem", contou o publicitário. 
 
A apresentação tinha como objetivo resumir tudo o que o publicitário aprendeu sobre o novo 
mundo digital em que vivemos atualmente. "Nos úl timos dois ou três anos, eu saí em busca 
de respostas para essa evolução digital. Fui a palestras e workshops, no Brasil e fora daqui, 
não apenas de publicitários, mas das áreas de economia e de marketing", explicou Rodrigues. 
 
Segundo o publicitário, a experiência adquirida como jurado nos festivais de Cannes e de 
Londres também o ajudou a chegar às conclusões apresentadas na palestra. "Tive acesso a um 
material extenso e fiz um estudo para convergir tudo", contou. 
 
Entre os inspiradores do vp nacional de criação da Publicis estão Laurence Boschetto, 
presidente e ceo da DraftFCB; Bob Greenberg, chairman, ceo e global chef da R/ GA; Andreas 
S. Weigend, cientis-ta-chefe da Amazon.com; Philip Kotler, PHD em economia e guru do 
Financial Times; Dan Arie-ly, PHD em psicologia cognitiva e economia comportamental; e Jon 
Landau, vp da 20th Century Fox, produtor do filme "Avatar". "Eu percebi que existia um senso 
comum na busca pelas mesmas coisas. Estamos todos no mesmo ponto hoje. Aproveite 
porque estamos todos no mesmo nível", falou Rodrigues. 
 
Após acompanhar o pensamento desses profissionais de várias áreas, Rodrigues percebeu que, 
na realidade atual, é preciso aprender todos os dias. "Você pode ter o mesmo sucesso do 
criador do Facebook em um clique. Ele deu uma arrancada meteórica. São tantas coisas novas 
que os gênios estão surgindo a cada momento", contou Hugo Rodrigues. 
 
O publicitário chama a atenção ao fato de que não se pode acreditar em online e offline. "É um 
mundo digital. Você será um eterno aprendiz. Mesmo que você nasça hoje, você vai ser um 
imigrante. Você vai ter de aprender", contou o vp nacional de criação da Publicis. 
 
"A palestra das palestras" abriu a exposição "Clio", que acontece até dia 16, no campus da Rua 
Groenlândia, para mostrar as campanhas vencedoras deste evento. 
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