
Ser sustentável é um
comprometimento com a
natureza e com as pessoas
Após trabalhar como diretor de arte na Agência3 e na Ogilvy & Mather,
no Rio de Janeiro, e fazer mestrado em Business Design na Domus Academy,
em Milão, o publicitário Mateus Esteves-Ribeiro retornou a Manaus e assumiu
a direção de criação da Tape, fundada há 28 anos por seu pai, Geraldo Ribeiro.
A agência amazonense tem em seu portfólio de clientes importantes como
Carrefour, Amazon Refrigerantes e Prefeitura de Manaus, entre outros.
Paralelamente ao trabalho na Tape, Mateus agora comanda a empresa caçula
do grupo, Lemon Garden, focada em Design Solutions. "A Lemon Garden
nasceu para empresas que querem se reinventar" afirma.

Meio & Mensagem Especial — Em
quais circunstâncias se deu o pro-
cesso de criação da Lemon Garden,
e como será a filosofia de trabalho
da nova empresa?
Mateus Esteves-Ribeiro — Quando
eu trabalhava na Ogilvy Rio, a gente
trabalhava muito a experiência com
o consumidor. Eu vi que aquilo era
muito legal, funcional e mais envol-
vente do que um anúncio de pági-
na dupla. Quando saí da agência,
comecei a estudar previsão de ten-
dências e matérias experimentais e
decidi fazer mestrado em Business
Design na Domus Academy de Mi-
lão. Durante o Master, percebi que
tudo aquilo que acreditava era ver-
dade. Que o design podia ser apli-
cado aos negócios. A Lemon Garden
nasceu para empresas que querem
se reinventar e respirar um pouco o
ar fresco da gestão de design. A filo-
sofia é tratar os problemas de mer-
cado de maneira orgânica, respei-

tando todos os princípios que o de-
sign thinking propõe.

M&M Especial—Você poderia comen-
tar alguma coisa sobre os primeiros
trabalhos da Lemon?
Ribeiro — A Lemon está no início das
atividades. Desenvolvemos um tra-
balho de fluxo de venda na Fruit de
La Passion Manaus onde mostráva-
mos para um público que não curte
lingerie, que a loja tinha uma linha
mais singular que tinha a cara dessa
mulher. Desenvolvemos cheiro, trilha
sonora, iluminação, visual merchan-
dising e alguns DJs sets na loja. Além
disso, desenvolvemos uma loja con-
ceito para a empresa Gold Brothers,
que fica na Toscana, Itália.

M&M Especial —Você tem expectati-
va de que a Lemon realize trabalhos
fora da região amazônica? Já existe
prospecção em relação a isso?
Ribeiro — A Lemon tem em anda-

mento uma possível parceria com
um escritório de tendências de Mi-
lão e um escritório de inovação de
Amsterdã. Esperamos que, com al-
guns meses, consolidaremos esta
parceria e buscaremos trabalhos no
eixo Rio-São Paulo e também na Eu-
ropa e no Oriente Médio.

M&M Especial — Você poderia falar
um pouco da sua experiência profis-
sional e acadêmica, no período em
que passou no Rio e na Itália?
Ribeiro — Trabalhei como diretor de
arte na Agência3 e na Ogilvy & Mather.
Abriu muito minha cabeça. Sou mui-
to grato às duas agências pela porta
aberta e oportunidades únicas. Ho-
je em dia o mercado de Manaus está
muito mais maduro do que na época
que saí. Mas trabalhar no Rio foi um
divisor de águas. Já na Itália, tudo é
muito experimental na Europa. Aque-
le sonho de viver de arte, de viver por
projetos, você vê isso acontecendo.

M&M Especial—Como foi retornar pa-
ra Manaus e trabalhar na Tape, agên-
cia da sua família?
Ribeiro — A Tape sempre foi uma
casa para todo mundo que trabalha
aqui. O fato de a agência ser fami-
liar, expande os atributos da família
aos funcionários e clientes e os pro-
blemas são tratados e solucionados
com muita confidência e compro-
metimento por todos. Voltar à Ta-
pe, para qualquer um, é voltar pa-
ra casa e dar o melhor de si para as
coisas serem melhores a cada dia.

M&M Especial — Como o fato de tra-
balhar diante da maior floresta do
mundo inspira o seu trabalho?
Ribeiro — A floresta tem prós e con-
tras. Vivemos em uma ilha. A inter-
net banda larga é uma realidade
em Manaus há apenas três meses.
É complicado a gente ler coisas di-
ferentes no papel, pois elas demo-
ram de um a dois meses para chegar.



Mas ao mesmo tempo, sabemos que
a Amazônia não pode ser só um pro-
vedor de matéria-prima, mesmo que
sustentável, para o resto do mundo.
Nós precisamos apoiar o design lo-
cal e investir em qualificação. Ser
sustentável é um comprometimen-
to com a natureza e também com
as pessoas.

M&M Especial —Você poderia deta-
lhar o trabalho da Tape com o Boi Ga-
rantido, do Festival de Parintins, fa-
lando um pouco da importância cul-
tural deste trabalho?
Ribeiro — O Festival de Parintins
é uma das maiores celebrações fol-
clóricas do mundo. Ele consiste na
disputa entre duas agremiações: o
Boi-Bumbá Garantido, vermelho, e o
Boi-Bumbá Caprichoso, azul. A Tape
trabalha para o Boi-Bumbá Garanti-
do, desenvolvendo a identidade vi-
sual dos CDs, DVDs e também ad-
ministra a imagem nas redes sociais.

M&M Especial—Como você vê o mer-
cado publicitário manauara, quais são
as principais especificidades e idios-
sincrasias?
Ribeiro — Está em constante cres-
cimento e ultimamente muitos no-
vos anunciantes têm aparecido na
mídia. Assim como a realidade na-
cional, os investimentos em internet
e experiência estão crescendo e as
mídias convencionais perdem ca-
da vez mais espaço. Mas por termos
uma cultura extremamente varejis-
ta, acredito que os meios de massa
ainda terão vida longa e próspera.

M&M Especial—0 mercado local pre-
cisa avançar em termos de regulação?
Ribeiro —Em Manaus existem mais de
cem agências, mas somente 20 são re-
gistradas no Cenp. Na verdade o mer-
cado local precisa de mais fiscalização.

M&M Especial—Você acredita que os
anunciantes locais ainda veem como

"Sabemos que a Amazônia não pode ser só
um provedor de matéria-prima, mesmo que
sustentável, para o resto do mundo.
Nós precisamos investir em qualificação."

gasto, e não investimento, os aportes
de recursos em campanhas publici-
tárias? Isso influencia a política de
preços de vocês?
Ribeiro — O anunciante que faz uma
promoção e vê o resultado no outro
dia, sabe de sua importância. A úni-
ca coisa que precisa ser trabalhada
com eles é a construção de marca.
É difícil destinar verbas para cam-
panhas institucionais ou ações que
não visem o resultado imediato.

M&M Especial — Como você avalia a
importância das redes sociais como
ferramenta de propaganda e marke-

ting? Você acredita que essas ferra-
mentas garantiram o seu lugar no ne-
gócio da comunicação?
Ribeiro — Aquele mito do marke-
ting um-a-um, que parecia tão dis-
tante alguns anos atrás, se consoli-
dou nas redes sociais, mostrando o
que é comunicação personalizada.
A coisa legal das redes sociais é a li-
vre e espontânea vontade do consu-
midor em interagir com as marcas.
Você deixa de ser consumidor e vira
fã. Isso que é levantar uma bandeira.
Por isso é importante a construção
de marca. Para criar cada vez mais
empatia entre as partes.
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