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Profissionais da criação - do Brasil e do exterior - estarão reunidos, em São Paulo (entre os dias 
25 e 29 de abril, no Hotel MackSoud Plaza) e em Porto Alegre (de 26 a 28 de abril, em um novo 
local com capacidade para 300 pessoas, no Auditório da Amrigs), para a 19 edição da Semana 
Internacional da Criação Publicitária, realizada pela Editora Referência. Entre os renomados nomes 
da propaganda que darão palestras estão Duda Mendonça, presidente da Duda Propaganda, e 
Craig Davis, diretor mundial de criação da JWT em Londres.  
 
"Há 19 anos o evento é um sucesso. Um dos principais objetivos é a atualização profissional, além 
de ajudar os estudantes da área e fazer uma prévia do que será apresentado pelas agências 
brasileiras em Cannes", considera o presidente da Editora Referência, Armando Ferrentini.  
 
Tradição no segmento  
 
Desde sua criação em 1 de 1986, a Semana Internacional da Criação Publicitária já conseguiu 
reunir mais de 120 profissionais de inúmeros países. Em 19 edições, o público estimado é de 27 
mil pessoas, entre profissionais e estudantes, para assistir a exibição de aproximadamente 247 
horas de filmes. Todos os anos, a organização da semana de criação escolhe agências para serem 
madrinhas e assim poderem ajudar na escolha e convite dos palestrantes.  
 
As agências madrinhas da edição deste ano são: DPZ, Duda Propaganda, Leo Burnett, Jodaf 
Mixer, JWT, McCann-Erickson, MPM, Ogilvy, VS Propaganda e Y&R. Neste ano, R$ 5 de cada 
ingresso vendido serão doados à Associação Rodrigo Mendes (www.arm.org.br), escola de artes 
plásticas sem fins lucrativos que adota a filosofia de inclusão social - para profissionalização de 
deficientes físicos.  
 
Nomes de peso para palestrar  
 
Entre os participantes internacionais estão ainda Cherry Bernan, chief creative officer da Leo 
Burnett dos Estados Unidos e presidente da Leo Burnett para a América do Norte, Marlene 
Bregman, VP de planejamento estratégico da Leo Burnett, Steve Hayden, vice-presidente mundial 
da Ogilvy & Mather WorldWide, Johnatan Cranin, VP executivo e diretor mundial de criação da 
McCann Worldgroup, Andy Law, inovador de negócios da Law Creative Company e Russ Klein, 
presidente, vice-presidente executivo e diretor global de marketing para a Burger King 
Corporation.  
 
Além de Klein, também estará em São Paulo Julio Ramirez, presidente do Burger King para a 
América Latina. Alguns renomados profissionais brasileiros, como João Daniel Tikhomiroff, diretor 
de filmes da Jodaf Mixer e presidente da Mixer, e Lula Vieira, sócio-diretor da VS Propaganda, 
também confirmaram presença para a semana que debate a criatividade na propaganda.  
 
Entre os patrocinadores do eventos estão o jornal O Estado de S.Paulo e a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). "São tratados não apenas temas da criação, mas da 
comunicação no marketing", informa Ferrentini.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2005, Mídia & Marketing, p. A-28 


