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EditorialExpediente

O Acontecendo Aqui é um portal de co-
municação e marketing de Santa Catarina. 
Desde 2003, o portal é um espaço gratuito 
para a divulgação de realizações e proje-
tos. Além da publicação de notícias, fotos 
e vídeos, conta com entrevistas, artigos e 
colunas, enviados diariamente para mais de 
23 mil leitores cadastrados em sua news-
letter. O portal também oferece serviços 
de divulgação de eventos, vagas de empre-
go, relação de espaços culturais, de agên-
cias de propaganda, promoção, marketing, 
assessoria de imprensa, agências digitais e 
fornecedores. 

Uma nova experiência com o mercado de 
comunicação A nova interface revela ao 
usuário um portal organizado, visualmente 
atrativo e com o melhor conteúdo das áre-
as de comunicação e marketing, com dois 
destaques principais: o capricho no design 
e a infraestrutura bem resolvida. Essa pre-
ocupação com o leitor também se refle-
te na nova linha de redação web, onde as 
notícias apresentam textos mais enxutos e 
que vai direto ao ponto. O suporte multi-
mídia de imagens, áudio e vídeo completam 
este novo jeito de informar.

Entre em contato com a redação  
AcontecendoAqui pelo e-mail: 

redação@acontecendoaqui.com.br
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O Tablet é o dispositivo que apresenta 
maiores taxas de crescimento no mercado 
brasileiro, segundo estudo realizado pela 
IDC Brasil, provedora global de inteligên-
cia de mercado, serviços de consultoria e 
eventos para as indústrias de tecnologia 
da Informação e telecomunicações. 

/////// Comunicação

Na ponta 
     dos dedos

Tablets apresentam maiores taxas de crescimento no mercado 
brasileiro com o aumento de vendas de 171% em 2012



O país havia fechado 2011 na décima segunda posição.
Para o ano de 2013, a IDC espera que sejam 
vendidos 5,8 milhões de tablets, número 
que é 89,5% maior do que o apresenta-
do no ano passado. O mês de janeiro de 
2013, segundo o estudo mensal da IDC, 
apresentou vendas de 350 mil peças, ape-
nas 15% mais baixo quando comparado 
com o mês de dezembro de 2012, con-
siderado o mais representativo desde 
o início das vendas de tablets no Brasil.

Dos 3,1 milhões de tablets vendidos em 2012, 
88% foram para usuários domésticos e 12% 
para o mercado corporativo. Na comparação 
com 2011, o segmento doméstico cresceu 
159% e o corporativo 303%. Quando compara-
do com o mercado de computadores no Brasil 
o que se vê é que foram vendidos, em 2012, 
um tablet para cada cinco computadores. Em 
2011 era um tablet para cada 14 computadores. 
No ranking mundial do mercado de tablets, o 
Brasil ocupa a décima posição. 

Do total de 
tablets vendidos, 

77% têm o 
sistema operacional 

Android e 
quase 50% dos 

dispositivos custa-
ram menos de 

R$ 500

No ano passado foram vendidos 3,1 milhões 
de unidades, 171% mais do que em 2011.  
Do total de tablets vendidos, 77% têm o sistema 
operacional Android e quase 50% dos dispositi-
vos custaram menos de R$ 500. 

De acordo com Pedro Hagge, analista de mer-
cado da IDC Brasil, “A entrada de equipamentos 
com esta faixa de preço foi o principal fator para 
o aumento signifi cativo de vendas de tablets em 
2012. Em 2010 e 2011, os valores ainda eram 
considerados altos e o leque de opções não era 
tão extenso. No ano passado, algumas empresas 
que até então fabricavam GPS passaram a pro-
duzir tablets e os preços fi caram mais convidativos. 
Além disso, a maioria dos fabricantes de computa-
dores que atua no mercado brasileiro está incluin-
do o tablet em seus portfólios de produtos”.
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Steve Jobs no lançamento do iPad em 2010: A grande aceitação do público popularizou o formato tablet mas não foi 
sufi ciente pra manter a Apple no topo das vendas, que atualmente pertence ao sistema aberto Android, do Google.



O site ‘The Tutor Crowd’, que disponibili-
za tutores em diferentes disciplinas, realizou 
uma ação nas ruas de Londres para divulgar 
seus serviços de tutoria em Língua Inglesa. A 
ação corrigiu erros gramaticais em grafites e 
pichações nos muros da cidade. A criação foi da 
agência Arc, também de Londres.

Eque cum laceat aut atem re voluptatur, aut mil 
maxim derferem ea id quatintotat opturestis 
rem earum ut ulparia temoles erum sedignat 
estemqui sanis volessimagni ommos quun-
dae exerum res milit, odi comnimus quassim 

oluptates arum essi omnihilicto tem repro vo-
luptatem qui te pro dolo illab id ea sinctionem 
ut et accum, volestia voloratur?
Sus re eribus mo et eum aligeni hilibusa qui sen-
tiam hilicime venis expliqu idendi quatempor ad 
ut volumquo te labo. Et latinctatio velesti offic 
to cumqui de consenda autet perum as maiori 
as porecero invelit aut eum eium, etur?
Uptinis cum aut rerestia simus aut por ates re-
ceaquam enderrorum ipsam de sequis autem-
porro etur, quod que pra volo to quodistibus 
Lor am, voluptatin eum abora cus rerum sim 
excepel iatium que et incti conectet iliciunt.
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/////// Marketing

Lucrando  
com os 
erros
Site de tutoria em inglês corrige erros nos grafites  
das ruas de Londres para divulgar serviços



   Veja a galeria completa em:
   http://thetutorcrowd.tumblr.com/ 

rehento rempori dolupti beriam volo et dipsa-
met lab il intio cor aliquis cum cum ut quis ne 
verspelia eaquunt erisita turior mos que corem-
porest, eosa nonsequam, conserum, consequo 
commoles a vitiae consed molor abor sus, quas-
sim que aut denda prat.
Everibus. Occatus aut pre sumque et in reri cup-
ta vellor sit, quas a nonessum res maxim excea-
rum dolorrovit que cupta si rero coreper orer-
ciet facium re voloreheni que non cum harum 
latur accum dolorum eum rest res accusap elest, 
simperum que voloris quia vent maxim dolup-
ta dolupta voluptatur modioraesti dicaborro 
eiur, Agnisitate ant oditis ut imet volut dolup-
tatium et faciis invellorat rem fugita verestrum 
aliatur audandia culparum alitatum a consequi 
to magnienis sae adis eost a voluptiis dolupis 
rest, te parum cus qui dia volorro et  non etur? 
Vidit, coribus ad untiores adit aut dolore no 
Evenit omnihicide pores aspiet officiam quatis

Apicia dit omnis si ommod excestianiet es est 
qui optam velit magnihil molorep roribusa sit, 
cum dus anto est, am haribus eaquatasi se expe-
dis dolupta tendis evenis delitaturem imus.
Igenda sus sit, exceaquo officat.
Icipieniaeri sundele scidebistrum con pro volo-
ribus nus.
Pid etur, non eles doloriatin non et fugitis que 
ma alibus dollaut qui ditat es dolupti dolorror 
re nisquam, sum qui audis sum nossinc iaeria 
consedi Cuptate officius. Bus, consequiae perum 
eum que sum eiciusdaecto ipsum alis neseque 
non cum evenimporem. Nem dollorum eiciis 
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O 19º Festival Mundial de Publicidade de Gra-
mado terá o foco voltado ao conteúdo, o even-
to será realizado entre os dias 5 e 7 de junho 
de 2013, no Serra Park, em Gramado, e terá 
como tema central Razão & Emoção. Promo-
vido pela Associação Latino-Americana de 
Agências de Publicidade (ALAP), o Festival é 
considerado o maior do setor na América Lati-
na e o terceiro do mundo, e se consagra como 
um ponto de encontro, discussão e análise do 
segmento publicitário, passando por temas de 
interesse de profissionais, agências e mercado. 

“Vamos falar das dualidades da vida. A nossa 
forma de entender e interagir com o mun-
do está marcada pelo contraste entre ideias 
e sentimentos, cálculos e impulsos, conceitos 
e preconceitos. Esta foi a inspiração para es-
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Premiação 
referência
19º Festival Mundial de Publicidade de Gramado foca o 
conteúdo e tem Razão & Emoção como tema



Pernatur aperciisquo blam de dolupiet ipsam 
sum ipicil il ipient alis exeres estiat eum si sa 
sam si officiendem landionet modigna tureica-
bor Reptatas molupta tibersperit que nobis as 
digni aborro to magnissunt lanihit millaccatio 
molupta conse volenim intiam, eatur, omnis eius 
rem et res quistionsed ut faccatiatem samet 
harchici vendae. Et hilibus endus, optaqui aer Ro 
cus apicitatia doluptati diaepel mo to bea nam 
magnissunt lanihit millaccatio molupta.

governam os impulsos e atitudes na propaganda 
ganham espaço.
O Festival Mundial de Publicidade de Gra-
mado acontece regularmente desde 1975 
na primeira quinzena de junho na cidade de 
Gramado, e é promovido pela Associação La-
tino-Americana de Agências de Publicidade 
(ALAP), entidade, sem fins lucrativos, com 
sede em Porto Alegre. A ALAP congrega as 
agências de publicidade com atuação comer-
cial em países que integram a América Latina.  

Ucilland aectiust veris eatem iure qui rerepero 
berrovid et aliquam, officati blaccullant pelignis 
aciet res alia explit volupta quatesti sanist ut 
accatum aut modit abo. Et ommod ulla dolore, 
culla vel idis porro volor ad que doluptation ne 
non etum fuga. Fugit aut endeliquia sin re labo. 

Andam quis por reiur, tem rernate nonsequam 
ipic torem quas endendis ium remquiamus pa-
rum et re ides sim am et porae di con excearion 
porion explige ndanda consequam qui dollici 
doluptassim autemporpos eossin re reperum ut 
re nonsequia nulla aut alibus, soluptur simpo-
rehenis a aut alitium sanientiorum venit antoria 
netur accus eum, sunt audit volum fugit, senihit 
apit, cus, simpos doluptatur aut aute con reca-
boratur reptatem que sandes atem fuga. Nem 
quid quunt pa verion nus veliquo od modi to 
omnisincide eos nossim il maximet apelitas aut 
volore voluptus voleni alignisquo exerspe rspe-
rae pa nobitaque nus autem ducipiet, incit dolut 
as apiet, sit reictem ex erit quam, qui nihitia cus

colher um tema cotidiano e atual, mas extre-
mamente amplo e instigante, para compor o 
centro da discussão do 19º Festival Mundial de 
Publicidade de Gramado, um evento que dará 
ênfase à qualidade do conteúdo proporciona-
do aos mais de 5 mil participantes esperados”, 
afirma o presidente desta edição, o publicitário 
Mauro Dorfman (Grupo Dez Comunicação).  

Grandes nomes da propaganda brasileira e 
mundial, da arte e da ciência, estarão no Fes-
tival, representando os diversos segmentos de 
pensamentos e formas de abordagem sobre o 
tema central. De forma inédita, os dois dias de 
palestras e seminários serão totalmente dife-
rentes. No primeiro, as palestras e programação 
visual estarão inspirados na racionalidade da 
publicidade. Já o segundo dia, as emoções que  
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Na edição anterior o CEO da Lew’Lara/TBWA, Luis Lara, abriu o festival com o tema “onde está a ideia?”

O que : 19º Festival Mundial de Publici-
dade de Gramado
Quando : 5 e 7 de junho de 2013
Onde: Serra Park, em Gramado,RS
Mais informações:  
www.festivalgramado.com.br



/////// Digital

Eu também 
quero casar

Marcas brasileiras usam as redes sociais para declarar 
apoio ao casamento igualitário



Walmart 

A empresa se manifestou no Facebook 
com a mensagem: “O Walmart acredita que 
através da igualdade podemos Viver Melhor. 
E você? “ 
 
Contigo! 

A revista de celebridades e variedades 
postou em seu perfil no Facebook uma 
imagem simbolizando a igualdade com o 
logotipo adaptado da publicação.Nam rati 
cuptiusa numqui cus, quisitatae sum fugia 
vendusda peritia ne landae laute pror si 
ipsae doluptatur assin ra dolum dolupta.

Bonafont 

A água mineral da marca Danone postou 
uma foto em sua página no Facebook com 
o texto: “Um mundo mais igual = um mun-
do mais leve” - Lut aut aut optatium dis a 
commodigeni doluptia nihilla tatiorum aut 
apiduci bla qui offic te ne quiam unt re id ut 
hiliqui ditas

Ponto Frio 

A empresa postou uma imagem em seus perfis 
no Twitter e Facebook com a mensagem “Igual-
dade Sempre <3” para declarar seu apoio.

m sinal de igualdade com fundo 
vermelho se tornou viral na inter-
net há alguns dias. O símbolo re-

presenta o apoio à causa do casamento igualitá-
rio. Algumas marcas aproveitaram o buzz para se 
posicionar diante do tema nas mídias sociais. No 
Brasil, 4 declararam seu apoio à causa. Confira: 
 
Expliqui volorit untium, quam earchic tem de 
cone voluptae maion eiciet es alitaqui dolupta-
tur aut quisquunti rehenda veliquasit quia venis 
ius seque di cus sunt.
Ur, omnis dit latet molupicidi tempedit quibe-
atetur?
Sed que perferum reptat eum exceptat Occu-
sam earum vellorrum nulpa quatati berionse-
quia exeribus, quaspitios qui non conet, nus aut 
lat voluptatatus ipis am fugitibus autem iducimp 
ossitiorum arcienim ent voluptat.
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14

Berrum aspedis cieniti te pa necullorit, 
nis am sim cullorro doluptium dolorerum 
nonsequod que nit aut aut eturepedit eos 
exerum endisti aspisqui quaspis nos ma 
consequi dolore velenitio idendes equiant 
voloreperum dolorum aut apidunt es sa 
ditia voloreptat accupta tiistio eumquatus 
et erovitat liquis nobis plit qui odisquam 
nectur sandae poriorehenis nime et quos-
sitatque ma voluptas et exceatio volorum, 
cor sum inullaut aspid qui ut magnamus pa 
nimint autem anist, nationsed modiciae et.

Doluptas volorro vit aut ad que arum so-
luptatio. Solorum quatetur aspietu recabo. 
Ut odia doluptio explam estrum vendi od 
exerumquae. Optate voluptatum reperi ut 
event essit la parchit alitatae. Pudionec-
tum que vel eremolesto omniscium escii-
sque none poribus et assitatem comnimo 
lorerru pietur reped eos rem qui ate nita 
nit aliasit eritend itist, qui il id modionem 
quatemo dicieni magnis enisincienda quas 
acest, con posapererum harum fugitint.
Ratem si assim velessitios magnatu rern

O designer Roberto Vergati Santos, bra-
sileiro que mora em Milão, na Itália, 

resolveu experimentar colocar patrocínios de 
marcas famosas em super heróis, criando a sé-
rie de imagens “Sponsored Heroes”. Batman, 
The Flash, Super-Homem, Capitão América, Vi-
úva Negra, Gavião Arqueiro, Hulk, Homem de 
Ferro, Surfista Prateado, Galactus, Wolverine e 
Jubileu são os personagens que receberam lo-
gotipos de marcas famosas que tentam combi-
nar com o estilo dos heróis (e vilões) em seus 
uniformes.

Design  AcontecendoAqui
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Dolupta de prenda sed quis sendit, autem natia er banana

Heróis do marketing



Am popotiaela tanum optiem ia trae tebem, 
qui pri inamerficae ca pritilibunum intum auc in 
tampopteatis pra, quitatr umusquo condio ad 
in te pre, Catu ve, esilica pecrem mantia? Qui 
tellesupero vercessolut inatimed inatum pulum 
etiemei contilicae audam, quas si clerusquam tis; 
invoc tem ce vil tertiam ad anducestatia vivivit 
ac resse retio eterfeni in retrudeps, consus ad 
adet Catus obse, num horeis C. Mulereo, num 
te conumus bonihilius; nora in se fit; hemor li-
caeste, crem ad ment. Tum, Patis? Vala L. Mare 
fir quiu erorbisque nonihicaet dienihi liemne es 
ve, quod addum det ex sere cupienam. An ser-
cerevitiu mus, terum es et fuem nostabi ssultor 
auctum uterips endierdit. Quo it.
Vali, confiri consult usquere notam fac firisque 
inatraves cidelar iventia Serfeci enarei patis ese-
dientil ublia nos culibus C. Grac videesid con-
sum turnum esuli pri etebeffre niquos atem  
magnissunt lanihit millaccatio molupta.

Ut ditate etur, quo bero explatur as evenita tec-
tam erum et moluptae parum sam simaxim qui 
simolor undunt aut quibus eliquist liqui officab 
oreriones mint, imus verum arci tenis veliquam, 
sequam siti debis pro verum aut la ped et fugiam 
que dolut eius inciene ea volupta qui consequae 
volupid endio. Namet ad quossit aboriasperum 
faccatem doluptatur?
Ectota si ipis dempel molora et quam qui aut 
officat ex etur ad quos perestrum velibus, voles-
tem quam expla Lent eum iusdam, qui conseque 
nia voluptatur aut omniet idit venihil magnam 
ipsam adipsum quam as aut aspere num fugia dia 
velecatem expel ipis suntiumqui coreicte pero-
rest, sus maximpo repudi blaut pererio nsendae
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Designer brasileiro cria série 
de super heróis patrocinados 

por marcas famosas

Confira a galeria completa e o portfo-
lio de Roberto Vergati Santos   
http://www.behance.net/versa

Heróis do marketing



NOSSO 
SABOR
Vinho catarinense é aprovado em teste de  
degustação promovido pela Folha de São  Paulo
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omnis et, ut laborem olorem. Dolo et parum 
ero tem voluptu ribeati ommosa dissi in eos 
andi dellandeles nim cori quam volut alis autet 
officae. Ut odit fugitent evendi blam fugiam es-
tiur?

Nullores por a dolorerfero occullu ptionsent 
laborae. Saest quias sapidus magniam ad mag-
niet qui blaceptae etur?
Taquassequid moluptates aut porum andita-
quunt labo. Totam vernature, nihil maximol 
orerrum iuntur si que eic to quaesequi aut 
vidunt fugit eatusam aut asi dit fuga. Hil mo te 
volorep ercipsa voluptatem ex et quis etust, 
quias debis ne lacimpe riatquid est, inverciet 
offictiae voluptae pa non cumquodit vitaepu-
dam, inis et qui atem es dolo ommo enditiur 
sam ratemquiaest audis aspe plat.

Sus autem et occum voluptat untiorpore 
nullenisimet abore illori to mossequi au-
tem dolupta tusam, sectio qui dolum alis 
et, consent.
Optia culparum lam, quid evelenda corita 
dolupta tecatectat. 

O vinho rosé Villa Francioni, de São Joaquim, foi 
o único que não sofreu nenhuma crítica em um 
teste de degustação às cegas, promovido pela 
Folha de São Paulo, com os 8 rótulos mais ven-
didos em supermercados de São Paulo. As mar-
cas foram avaliadas por especialistas, em uma 
escala de 0 a 5, e apenas 2 dos rótulos foram 
bem avaliados. As características negativas apon-
tadas nos outros vinhos foram a falta de aci-
dez e presença desequilibrada de álcool, amar-
gor, açúcar e remetimento a sabores artificias.  
 
Entre os especialistas estavam Jorge Lucki, colunista 
do jornal “Valor Econômico” e da revista “Prazeres 
da Mesa”; Gabriela Monteleone, sommelière do res-
taurante paulistano D.O.M.; Gianni Tartari, sommelier 
do restaurante Emiliano; Mário Telles Jr., presidente da 
Associação Brasileira de Sommeliers; e Suzana Barelli, 
diretora de Redação da revista “Menu”.
O Villa Francioni recebeu pontuação 4,2 e, segun-
do o júri, é um exemplar coerente ao estilo (rosé). 

“É um vinho que eu tomaria em uma festa”, 
diz Jorge Lucki. Para Mário Telles Jr., o vinho 
apresentou “boa acidez”. Gabriela Monteleone 
apontou o produto como “típico, leve e fresco”. 
Já para Suzana Barelli, o Villa Francioni 2011 é 
um “vinho gastronômico, equilibrado e frutado”. 
Nas impressões de Gianni Tartari, a bebida mos-
tra-se “elegante”, com “cor da Provence”. 
 De acordo com o enólogo da empresa, Orga-
lindo Bettu, o vinho “é feito com oito diferentes 
castas, entre elas shiraz, pinot noir e cabernet 
franc. Sua cor se aproxima da da casca de ce-
bola”.

Id ut quiaeces ut archicius, omnimagnist qui nId  
Otas quae autem si il identem ratectur molup-
tus, id est, sed utenis el maiorem at.
Maio cullaut quid maiostrumque dis unt, opta-
mOs aciis aut dus plia sus cumquo volut eosti 
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“ “

promessas “sem lastro”, na manipulação de informações, na 
mentira, na corrupção.
A resposta à confiança é a ação responsável. Traçar caminhos, 
projetos para o futuro mesmo que próximo, só é possível 
quando se corresponde à expectativa, quando se realiza o 
prometido, quando não se rompe a cadeia da credibilidade.

 É com essa preocupação que os organismos re-
guladores do mercado têm adotado mecanismos para pro-
mover compromissos éticos por parte das grandes empre-
sas que buscam recursos no mercado aberto de ações, por 
exemplo. Foi o que inspirou as diretrizes de transparência e 
responsabilidade social para as empresas nas últimas décadas.

 O apelo à sustentabilidade, portanto, não se res-
tringe à escassez de natureza utilizada como matéria-prima 
dos produtos que aceleradamente consumimos e descarta-
mos. A sociedade humana para se sustentar requer compro-
misso, palavra (no seu conceito efetivo), precisa da atitude de 
resposta que se traduz em responsabilidade.

 É sabido que a realidade e as opiniões altamente 
instáveis com as quais convivemos nos dias de hoje estimu-
lam atitudes inconsequentes. É justamente a capacidade de 
superar os desafios, e conciliar crítica e criativamente os prin-
cípios e práticas éticas tradicionais com as demandas presen-
tes, o que instiga e do que depende nosso futuro.

Quando compramos um imóvel, nos pedem 
um fiador; quando pleiteamos uma vaga de em-
prego, solicitam referências; ao pretendermos 
um concurso, exigem nossa qualificação profis-
sional; ao visitarmos um país estrangeiro, nosso 
passaporte de cidadão idôneo.
 
 A vida em sociedade retrata uma 
cadeia de inúmeras afirmações e reafirmações 
da confiabilidade das pessoas, umas nas outras. 
Desde as promessas morais e religiosas que 
comprometiam diretamente a honra dos en-
volvidos, às compras no mercado virtual que 
hoje praticamos, as relações se estabelecem 
tendo por base a credibilidade, a expectativa de 
que a outra parte irá cumprir com o que foi 
combinado/contratado.

 Essa necessidade e capacidade de 
apostar no prometido foi o que permitiu que 
o mercado alcançasse o nível de complexidade 
atual e se tornasse geograficamente globalizado. 
Por outro lado, é a ausência da atitude corres-
pondente o que tem abalado profundamente a 
economia. As crises mais recentes, que atingem 
e fazem sofrer milhões de pessoas por carên-
cia de trabalho e recursos, têm sua origem nas 

Qual o valor da palavra dada?
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Tônia Horbatiuk Dutra
Advogada com especialização em cooperativismo e em direito 
ambiental e empresarial, pesquisadora na área de ética e ecologia 
política. Desenvolve trabalhos relacionados à sustentabilidade 
ambiental e responsabilidade social nas empresas pela Sense 

Consultoria Socioambiental Ltda., da qual é Diretora.

A vida em sociedade retra-
ta uma cadeia de inúmeras 
afirmações e reafirmações 

da confiabilidade das pessoas, 
umas nas outras. 
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À noite, no auditório central, o humorista Diogo Portugal co-
mandou a fritada no blogueiro Cid, do blog Não Salvo. Juntou 
um monte de humoristas da web para detonar o cara ao vivo, 
tudo com quase muita classe – e xingamento de sobra. Ser 
zoado pelos maiores trolladores da internet ao vivo não foi fácil 
(e ninguém salvou o cara!).
 Mas não é só de descontração e piada que vive o 
Youpix. Assisti a um painel sobre um trabalho muito bacana feito 
nas periferias de São Paulo, o projeto Mural, em que a Folha 
de São Paulo, através de uma parceria com a organização In-
ternacional Center for Journalists (ICFJ), abre espaço para os 
Correspondentes Comunitários da Grande São Paulo. Os blo-
gueiros locais inserem notícias do dia a dia de suas comunidades 
na mídia digital, mostrando que há muito mais do que a violência 
que estamos acostumados a assistir na grande mídia. 
 O show da noite finalizava com o Rafinha Bastos, mas 
não pude ficar porque era tarde e não havia um bar ou restau-
rante no evento e nem perto para abastecer um hipoglicêmico 
como eu (quase morri de fome em plena terra dos restauran-
tes!). Mas, pelo que conversei hoje de manhã com o pessoal do 
evento, acho que não perdi muito: em sua performance, Rafinha 
mostrou a bunda para a plateia. Bom, nesse mundo globalizado, 
cada um dá o que pode.

O Youpix Festival – Onde a internet se encontra 
fora da internet, acontece na Bienal, em São Pau-
lo, de 3 a 5 de julho. É um mega evento de cele-
bração da cultura da internet. Bem organizado, o 
acesso através do Youpix Card, com leitura ótica 
a partir do smartphone, diminui as filas. A estru-
tura lembra um pouco a Campus Party, com um 
espaço muito grande separado em nichos por 
cores, sem paredes. Além do auditório principal 
– o único que tem uma separação do resto da 
estrutura existem cinco palcos onde acontecem 
debates simultâneos. 
 Neles, apresentam-se convidados 
das mais diversas áreas, web celebrities, expo-
entes da social media, pesquisadores e entu-
siastas. Mas existe um problema que não vai 
ser resolvido nesta edição, já que a agenda está 
definida: muitas palestras interessantes come-
çam no mesmo horário, em palcos diferentes. 
Então, boas apresentações serão perdidas. O 
que chama atenção e valoriza o evento é que o 
Youpix não é “enquadrável”. 
 Quer dizer: não dá para definir que o 
Youpix é isso ou aquilo. Ele é, simplesmente, o que 
se propôs: a celebração da cultura da internet, de 
maneira ampla. Celebra todas as culturas, com di-
versidade, esquisitices para uns e estranhezas para 
outros, mas com espaço para todos.
 Um exemplo disso é a Fritada Youpix. 

#VAMOSLÁ no #Youpix?  
Eu fui!

Carlo Manfroi
Publicitário, professor, especialista em marketing interativo e sócio da 
Qualé Digital. www.qualedigital.com, @carlomanfroi, 
carlo@qualedigital.com

Alexandre Ottoni e Deive 
Pazos, do blog Jovem 
Nerd, levaram o prêmio 
de melhores da websfera.



AcontecendoAqui – Como surgiu a ideia 
da edição do livro?
Regina Augusto - A ideia foi do próprio Petrô-
nio Corrêa que, no início de 2011, me convi-
dou para escrever um livro sobre sua história. 
Eu aceitei o convite com a condição de que eu 
seria a autora e teria total liberdade no traba-
lho de apuração e construção da obra. Ele con-
cordou e em maio de 2011 eu iniciei o projeto, 
primeiro com entrevistas quase semanais com o 
próprio Petrônio, depois com pesquisa no acer-
vo da MPM na UFRGS e mergulho em cartas, 
documentos e material de arquivo que ele tem 
guardado. No total, foram entrevistadas 25 pes-
soas para o livro.

AcontecendoAqui conversou com a editora 
do Meio&Mensagem, Regina Augusto, que na 
última quinta-feira, 22/11, lançou em São Pau-
lo o livro “No centro do Poder”, que conta a 
história da MPM uma das mais notáveis agên-
cias de propaganda que o Brasil já conheceu. 
O evento muito prestigiado pelos publici-
tários brasileiros, recebeu as presenças dos 
mais antigos nomes da propaganda até as 
mais jovens estrelas do segmento. Regina e 
Petrônio Correa, o P da MPM, estavam felizes 
com a presença de importantes profissionais, 
muitos deles responsáveis pela imagem res-
peitável que a propaganda brasileira tem in-
ternacionalmente.
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Regina Augusto,           

editora do Meio&Mensagem



e resultou nas páginas da história que a MPM 
construiu. No que diz respeito ao perfil 
associativo, chama a atenção uma dedica-
ção quase sacerdotal dele em se dedicar 
a causas coletivas. Sem dúvida alguma, sua 
coroação nesse papel ocorreu quando ele 
coordenou e costurou o acordo do CENP, 
em um período em que o mercado estava 
fragilizado do ponto de vista das regras do 
negócio e ele, com toda a habilidade, jun-
tou todas as pontas e articulou um acordo 
que serve de base para a remuneração da 
propaganda brasileira.  

eu prefiro curtir muito esse momento de lan-
çamento do livro. Afinal, esses últimos meses fo-
ram muito intensos para mim, perdi minha mãe 
enquanto estava grávida da minha filha, que nas-
ceu em agosto. Pela primeira vez, posso parar 
e respirar um pouco e retomar o fôlego para 
futuros projetos que espero que surjam.

AAqui – Graças à MPM o Sul escreveu 
uma parte representativa dessa história. 
Mas foi só quando entrou no Rio e em São 
Paulo que a agência fez a virada?
R. A. - Pode parecer contraditório, mas faz todo 
sentido. O Rio Grande do Sul se tornou peque-
no para a MPM. Ao sair de lá e conquistar ou-

tros mercados como Rio de Janeiro, Brasília e 
São Paulo é que ela conseguiu inaugurar no País 
um modelo até hoje inédito de atuação nacio-
nal. No seu auge, a MPM tinha 13 escritórios em 
praticamente todas as regiões do Brasil, aten-
dendo a oito bancos e cinco redes de varejo ao 
mesmo tempo. Isso é uma façanha sem prece-
dentes na história da publicidade brasileira.

AAqui – Que período você destaca des-
ta narrativa no qual a figura de Petrônio 
Corrêa se destaca nacionalmente?
R. A. - O que chama atenção na trajetória do Pe-
trônio é que ele sempre foi muito disciplinado 
e, enquanto era sócio da MPM, conseguiu con-
ciliar muito bem duas agendas: a de empresário 
e a de líder setorial. Como possuía outros dois 
sócios que também eram craques (Antonio Ma-
fuz e Luiz Macedo), a combinação era explosiva 

AAqui – Fale sobre a experiência de es-
crever um livro, depois de tantos anos co-
brindo o setor e dirigindo a redação do 
maior veículo deste segmento no Brasil. 
Você tem planos sobre isso?
R. A. - Foi, sem dúvida alguma, a experiência mais 
rica da minha carreira. Eu comecei a cobrir o 
setor em 1996, no mesmo ano em que a mar-
ca MPM desapareceu do mercado pelas mãos 
do Grupo Interpublic. Minha referência sobre 
MPM era muito superficial. Poder mergulhar na 
sua história, conhecer um pouco sobre o início 
da profissionalização do mercado no País como 
um todo e, em particular, no Sul, foi incrível. 
Além disso, a relação que acabei desenvolven-
do com o Petrônio foi fundamental para que eu 
pudesse tecer sua trajetória de maneira sóbria, 
sem bajulações. Um desafio que gerou um gran-
de aprendizado para mim. Sobre meus planos, 
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Regina recebendo o prêmio Anatec de jornalista do ano , em 2009



 AAqui – Existe uma história triste e apa-
rentemente obscura sobre o desapareci-
mento da MPM, no início dos anos 90. O 
livro desata esse nó?
R. A. - A história é triste mesmo e esse talvez 
seja o ponto alto do livro, o capítulo sobre a 
venda da MPM para a Lintas. A perplexidade que 
o negócio causou no mercado no final de 1991 
foi tão grande e proporcional ao fracasso resul-
tante da fusão entre as duas agências. A MPM 
tinha acabado de perder todas as suas contas de 
governo na esfera federal devido à uma decisão 
do então recém-empossado presidente Fernan-
do Collor, o Brasil vivia seu pior momento eco-
nômico e a maior agência do País, além de so-
frer o impacto desses fatores externos tinha um 
problema interno também preocupante. Não 
possuía um plano de sucessão e seus sócios a 
essa altura estavam na casa dos 60 anos. Ven-
der era o desejo de Mafuz e de Macedo, ambos 
queriam se aposentar. Petrônio não. Gostaria de 
continuar na ativa e com a MPM. Mas foi voto 
vencido. Por um erro de avaliação da Lintas, que 
achou que da fusão resultaria a maior agência 
do País apenas somando os faturamentos de 
ambas, o negócio começou a ruir logo após a 
fusão. O maior erro dos norte-americanos foi 
afastar o M, o P e o M do dia a dia. Isso criou 
uma grande instabilidade junto aos principais 
clientes, pois uma coisa que eles faziam bem era 

lidar com as grandes contas tanto da esfera pú-
blica quanto da iniciativa privada. Em três anos, 
a MPM Lintas caiu da liderança para a sétima 
posição do ranking, ficando na posição da Lintas 
antes da fusão. Em 1996, por uma decisão que 
veio de Nova York, a rede mudou o nome para 
Ammirati Puris Lintas e a marca MPM, icônica 
e cheia de história, simplesmente desapareceu.

AAqui – Qual parte foi mais difícil de contar 
dessa história e por quê?
R. A. - Não tive grande dificuldade em nenhuma par-
te específica. A mais delicada, no entanto, foi exata-
mente essa, a da venda da MPM. O Petrônio admite 
que se arrependeu da venda e se ressente da forma 
como as coisas foram conduzidas após o negócio 
ter sido fechado. Afinal, tratava-se da agência que ele 
construiu tão brilhantemente durante 34 anos jun-
to com os sócios e que acabou literalmente de uma 
hora para outra.

AAqui – Que legado a MPM deixou para o 
mercado de comunicação no Brasil?
R. A. - O M, o P e o M produziram uma agência re-
sultante da soma de suas bagagens pessoais em uma 
Porto Alegre que nem televisão tinha ainda, em 1957, 
mas que nascia com uma série de novas práticas no 
mercado publicitário, inovando e ditando tendências. 
Os três acreditaram, em um momento de consoli-
dação do mercado publicitário e décadas antes da 
internacionalização da economia, que era possível 
reproduzir aqui no Brasil um modelo tão avançado 
quanto o que se praticava nos países desenvolvidos. É 
claro que a tecnologia e a revolução digital transfor-
maram não só o mercado publicitário como o pró-
prio ecossistema das relações entre consumidores 
e marcas e diante disso fica difícil fazer uma com-
paração entre a MPM e as agências atuais. Quando 
a MPM foi vendida para a Lintas, a área de criação 
ainda não usava computadores e a agência tinha de-
partamento de arte final e de tráfego. Se o cenário 
hoje é mais complexo, fica evidente que a MPM foi a 
melhor agência para a sua época. Um tempo no qual 
a publicidade brasileira ainda se consolidava como 
potência criativa. Muito antes de o mercado banali-
zar a expressão de agência full service ou 360 graus, 
a MPM já fazia isso intuitivamente atendendo seus 
clientes em todas as disciplinas. Tinha departamento 
de eventos, design, relações públicas etc.
 
* Confira a nota do editor na página 25
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Autores

1  e 2 Ilustração digital por
 Carolina Lisboa Maia.

3 Fotografia  por Adriano Leal Lourenço

4 Fotografia por Evelyn Henkel 
 

Olhares

Ugia perro bea que pa aut que estio desto mol-
ori ommodiscit, ulles aut eum vente dolorrum 
laborerferae poribusdant alitas nimil eni quas 
eicipsapita nos doluptium idunt apereri tati-
umq uamus. Officabo recusan tiostia et labo. 
Et et pa dellabo. Uciet lacea quiatis a exerita 
tatisimusae id etur, officabo. Itae videst, occus 
dit laut quiandant.
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Os monstrinhos voltaram! 
A nova campanha da RBS “A Educação Precisa de Re-

spostas” trouxe novamente, 10 anos depois, os famo-
sos monstrinhos da campanha “O amor é a melhor 

herança. Cuide das crianças”. A campanha é assinada 
pela  agência DM9Sul, a animação foi produzida pela 

Otto desenhos e o som pela Fon Fon.
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/////// Na Agência / Portfólio
Agência Paim lança campanha 

de prevenção à obesidade infatil 
A agência lançou durante o 5º Congresso Gaúcho de 

Atualização de Pediatria a campanha de prevenção à 
obesidade infantil. A campanha pretende chamar a atenção 
da população para o problema e, posteriormente, repassar 

dicas de como combatê-lo.

O mix perfeito
A agência Publicis Brasil foi premiada com o Leão de 
Bronze na categoria Outdoor do Cannes Lions 2013 em 
uma campanha para um novo mixer da Arno. O tema 
“pais feios , filho lindo” foi trabalhado com o slogan 
“a mistura perfeita, não importa os ingredientes”.



Exposição Prix Photo Web inaugura 
novo Espaço Cultural do 

Shopping Iguatemi
De 2 a 15 de julho, com o tema “Viver na 
França, Viver no Brasil”. Entrada franca

NOTA DO EDITOR
A jornalista Christiane Santoro Balbys, apresentadora das transmissões da TV AcontecendoAqui, trabalhou na pesquisa e 
na reportagem para a produção desta obra produzida em 18 meses. A nosso convite, Christiane colaborou na produção 
desta entrevista com Regina Augusto, a quem aqui também agradecemos pela gentileza. Perguntamos para Chris, como foi 
participar desse trabalho tão vigoroso que conta a história de uma das mais importantes agências de propaganda do País e 
que o mercado começa a recordar e conhecer melhor com a leitura do livro “No centro do Poder”. Leia o que ela disse:
“Tive a honra de trabalhar na pesquisa e na reportagem para a produção desta obra produzida em 18 meses. Nesse período 
entrevistei ícones do mercado nacional, como Gilberto Leifert (autor do prefácio do livro) e Octávio Florisbal (atual mem-
bro do conselho das Organizações Globo), assim como Ivan Pinto, Alex Periscinoto, Luiz Sales e outros publicitários que 
construíram esse mercado. Mergulhei na origem da MPM, na Porto Alegre (RS) dos anos de 1957, reencontrando grandes 
personagens dessa história, como o empresário da comunicação, Jayme Sirotsky (Grupo RBS) e o escritor Luis Fernando 
Veríssimo, que tem 15 anos de sua vida profissional associada à publicidade, atuando na MPM. Me emocionei com gente 
simples, independentemente do cargo ou da função que exercia, que dedicou a vida para uma empresa que fora a extensão 
de sua família, de sua casa. Aprendi lições sobre como se constrói relações, sejam elas profissionais ou pessoais e como 
o sucesso depende de como se lida com os bons e os maus momentos. Sou grata à Regina Augusto pela oportunidade 
profissional que mais uma vez me concedeu, visto que trabalhar com ela na realização dessa obra foi para mim como uma 
pós-graduação, um mestrado. Nessa experiência cresci como jornalista, me especializei ainda mais no assunto Propaganda e 
Marketing (Negócios) e amadureci como ser humano.”
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Evento para apresentar o programa 
inovAtiva Brasil será gratuito

No dia 18 de junho, às 19h no Auditório Incubadora 
Celta – Parque Tecnológico ALFA, Rod. SC 401.

Palestra de profissionais do 
mercado com entrada gratuita
O tema “O que as empresas esperam de um 
profissional nos dias de hoje?” será debatido 
pelo engenheiro Renato Botter Maio 
no dia 27 de junho



Trabalho final da Disciplina de Projeto 5 do 
curso de Design da Universidade Federal 

de Santa Catarina
Alunos: Adriano Leal e Evelyn Henkel

Julho de 2013






