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por Ana Paula Jung 

Grandes nomes da comunica-
ção mundial e nacional es-

tarão em Porto Alegre entre os 
próximos dias 7 e 10 para a Se-
mana ARP da Comunicação. O 
evento deste ano, realizado pela 
ARP (Associação Riograndense 
de Propaganda), tem como tema 
a indústria criativa e pretende 
ser um grande fó rum de debates 
sobre o atual mercado da comu-
nicação, envolvendo outros seto-
res como moda, design, games e 
arquitetura, além da propaganda. 
"Queremos debater formas para 
desenvolver o mercado local e 
t ransformar o Rio Grande do Sul 
num grande pólo de criatividade", 
disse Daniel Skowronsky, presi-
dente da ARP. 

O autor do famoso livro "Eco-
nomia Criativa", [ohn Howkins, 
fará a palestra de abertura, no 
dia 7 de novembro. Ele é conse-
lheiro de diversas organizações e 
empresas como BBC, IBM e Sky 
TV. Também já trabalhou para 
os governos de inúmeros países, 
entre eles, o da China, índia, Rei 
no Unido e Estados Unidos. É 
vice-presidente da British Screen 
Advisory Council e tem no seu 
currículo passagem por empresas 
como London Film School, Cre-
atec, Instituto Internacional de 
Comunicações, InterMedia, The 
Sunday Times e The Economist. 

Também estão confirmados 
como palestrantes Israel Mendes, 
diretor de criação da Aquiris Ga-
me Studio; Marsal Ávila Alves 
Branco, da Ilinx; Majcell Borges 
Mota, da Napalm Studios; Fábio 
Coelho, presidente da Google Bra-
sil; Carlos Eduardo Rodrigues, di-
retor-executivo da Globo Filmes; 
Edna dos Santos Duisenberg, 
economista da UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and 

Development), em Genebra; Ulis-
ses Zamboni, presidente da agên-
cia Santa Clara; Ana Carla Fonse-
ca Reis, uma das maiores autori-
dades em economia da cultura, 
economia criativa e cidades cria-
tivas; Paulo Borges, idealizador e 
diretor do São Paulo Fashion We-
ek; Laura Chiavone, socióloga; Ju-
liana Sawaia, que atua há 16 anos 
na área de pesquisa qualitativa e 
quantitativa; Fernanda Romano, 
publicitária que deixou recen-
temente o cargo de diretora de 
criação global da Euro RSCG, em 
Londres; e Jonathan Mildenhall, 
vice-presidente global de marke-
ting estratégico e comunicação 
criativa da Coca-Cola. 

A escolha do tema do evento, 
segundo Skowronsky, está em 
sintonia com a tendência mundial 
de valorizar cada vez mais a cria-
tividade como estratégia de negó-

cios. A expectativa da ARP é que, 
a partir de um conjunto de ações, 
o Rio Grande do Sul seja transfor-
mado em um pólo de desenvolvi-
mento da criatividade. 

"Queremos ampliar o debate 
sobre a indústria criativa, pois 
este é o novo eixo de desenvol-
vimento e geração de negócios. 
Além de ser uma das indústrias 
que mais crescem no mundo in-
teiro", afirmou Skowronsky. 

O presidente da ARP quer tor-
nar o Estado cada vez mais atrati-
vo para reter os talentos. "Nos Es-
tados Unidos já está acontecendo 
um movimento de fragmentação, 
onde crescem os mercados meno-
res e diminui a concentração nos 
grandes centros. Eu visualizo es-
te movimento, pois Porto Alegre 
tem todas as condições para se-
diar isso", argumentou. 

Durante a Semana ARP, as ru-

as do bairro Moinhos de Vento, 
em Porto Alegre, ficarão tomadas 
de ações com diferentes interven-
ções urbanas. Totens, painéis, 
displays, parada de ônibus e bici-
cletas são alguns dos mobiliários 
que estarão espalhados pelo bair-
ro. A campanha de divulgação do 
evento foi criada pela Competen-
ce e tem como diretor de criação 
Marcelo Pires. 

Dentro da Semana ARP tam-
bém acontece o Salão da Comuni-
cação, que ocorre nos dias 8 e 9, 
e premiará os melhores trabalhos 
do Estado. O encerramento acon-
tece com o tradicional "Jantar da 
Propaganda", que será realizado 
no dia 10, no Centro de Eventos 
do BarraShoppingSul, com a en-
trega dos prêmios do Salão. De 
acordo com Zeca Honorato, vp 
da ARP, a expectativa de público 
para o "Jantar" é de 800 pessoas. 

Fábio Coelho 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 6.




