
QUEM 
SÃO? 

O QUE COMEM? 





Criatividade, dedicação, técnica e amor pela profissão. 
Vida de publicitário tem um bom tanto de tudo isso! 
Designer, diretor de arte, planejamento, social media, 
redator, atendimento, mídia... a soma de todas estas 

especialidades é o que dá origem a campanhas e 
ações que fazem cada marca ser única.

PARA COMEMORAR O DIA DO PUBLICITÁRIO 
EM 2016, CONVERSAMOS COM DEZENAS DE 

PROFISSIONAIS DE TODO O PARANÁ. TEM MUITA 
HISTÓRIA BOA, ENGRAÇADA, CURIOSA; E TAMBÉM 

UM MONTE DE DICAS E REFERÊNCIAS PARA 
INSPIRAR TODO MUNDO.

Vamos juntos conferir!

APRESENTA



Diria que são os “old ages”. Aqueles 
que estiveram na era de ouro da 
publicidade, Washington Olivetto, NiZan 
Guanaes entre outros. Uma época onde 
quem tinha criatividade, tinha liberdade 
pra conquistar o espaço. 

Elias Minasi  
Segundo os próprios publicitários!
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Na hora do plantão, a 
pizza é campeã de votos!

pão de queijo ......................... $$

bauru ....................................... $$

hambúrguer ............................. $$

queijo quente c/ salada ...... $$

pastel de carne ...................... $$

refrigerante ............................ $$

O café é companheiro 
inseparável em vários 
momentos do dia

Dá pra ver que 
o cardápio dos 
publicitários durante 
o trabalho é composto 
somente por delícias:

“Quem fica triste 
comendo coxinha?”
Juliana Camillo 

 “X-frango com banana. Comi uma única vez, mas, 
sempre que me perguntam sobre um lanche, esse é 
o primeiro que me vem na memória. Sim: eu também 
imaginei que a combinação não ficaria legal…mas ficou. 
É bom mesmo!” Marco Tavares

Hoje no máximo um 
lanchinho natural. Que 
fase, viu!  
Fábio Martiolli

...Afinal, na minha idade, 
perder peso e se manter 
atualizado é cada dia 
mais difícil. 
Ricardo Mercer

De vez em quando 
eles gostam de 
ousar no lanche...

Mas nem só de guloseimas vivem os 
publicitários... eles buscam uma 
alimentacao saudável, sim!



O QUE 
VESTEM?

Publicitário tem dress code ou 
isso é só uma lenda urbana? Eles 
mesmos indicaram as peças de 
roupa mais comuns nas agências!

Os do meu tempo 
vestem muito preto. 
Mais para parecem 
magros do que poetas. 
Ricardo Mercer

Se a pessoa estiver com uma 
pasta na mão, um notebook na 
outra e correndo em direção ao 
carro, só pode ser um publicitário 
atrasado para apresentar a 
campanha do cliente! 
 Leudimila Parcianello

Camiseta + jeans + tênis + blazer

Tatuagem + óculos wayfarer + barba (pra quem tem!)

Tênis AllStar + camiseta básica + camisa xadrez

Celular: acessório indispensável

Calça colorida



Manual de Redação e Estilo – Dad Squarisi
“Escrever bem é fundamental!” - Celina Albertassi 

Sherlock Holmes – Sir Arthur Conan Doyle
“Qualquer semelhança com uma dupla de criação 
é mera coincidência”
Leudimila Parcianello 

O Ócio Criativo-  Domenico de Masi
“A criatividade não acontece se a gente não criar 
um espaço pra ela”  Elias Minasi  

Criatividade S/A de Ed Catmull
Vanderley Godoy 

Guia Politicamente Incorreto da Filosofia - Luiz 
Felipe Pondé
Tiago de Oliveira 

O Estrangeiro – Albert Camus
Carlos Eduardo Duarte Peinado

 
A Arte do Planejamento- Jon Steel
Marcelo Andrade

Previsivelmente Irracional – Dan Ariely
Claudenir Silva 

A Estratégia Do Olho Do Tigre - Renato Grinberg
Fábio Martiolli

NA ESTANTE



Orlando, na Florida
“Dá pra voltar a ser criança” – Marco Tavares 

Parque Nacional de Vila Velha
“ Milhões de anos em história bem alcance dos pés e das 
mãos” – Elias Minasi 

Viajar pelos Andes de moto ou de carro
Carlos Eduardo Peinado 

Saint Emilión – França
Alessandro Cesário 

Cerro Campanario – Bariloche, Argentina
Vanderley Godoy 

Punta Cana – República Dominicana
Lucas Pereira de Souza 

Nova York
“É uma faculdade a céu aberto. Andar pelas ruas, ouvir as 
rádios, participar de eventos e shows. Pura inspiração para 
um publicitário”” – Marcelo Andrade

Cânion Guartelá, em Tibagi
“É o 6º maior em extensão do mundo. Um belo lugar para 
se inspirar e com vários esportes radicais para liberar o 
stress” – Leudimila Parcianello 

NA ESTRADA
“Minha casa. Amo estar em 
casa, aproveitar o silêncio 
para organizar as ideias 
soltas na cabeça. Também 
gosto muito de observar as 
pessoas no calçadão, bem no 
centro da cidade, em meio 
ao comércio e ao vai-e-vem 
todo” – Celina Albertassi 



AQUI, NESTA 
MESA DE BAR...
Confira uma seleção 
com os bares e pubs 
favoritos dos nossos 
queridos publicitários.

NECO E SANTO BAR – MARINGÁ

CHEERS PUB – LONDRINA

HOP´N ROLL – CURITIBA

BEERS HOUSE – GUARAPUAVA

LONDON PUB – GUARAPUAVA

MARTIGNONI BIER – CASCAVEL

SAINT PATRICK´S - CURITIBA

FORMOSA PUB – FRANCISCO BELTRÃO

BAR DO SABIÁ – PATO BRANCO

DOM MAX – CURITIBA

AO DISTINTO CAVALHEIRO – CURITIBA

JAYDIN DO ÉDENN - CASCAVEL

“Vou onde a cerveja estiver mais gelada”  
Fábio Martiolli



E isto é o que eles 
gostam de ouvir 
para trabalhar.

With or Without You - U2 
Celina Albertassi

Back to Black - AC/DC 
Leudimila Parcianello

Riding with the King - Eric Clapton e BB King 
Marcelo Andrade

Inanna - Armand Amar 
Vanderley Godoy

Pink Floyd - Echoes 
Ademir Silva

Rainbows, álbum do Radiohead 
Alessandro Cesário

Música clássica 
Tiago de Oliveira

Tim Maia - Acende o Farol 
Carlos Eduardo Peinado

Qualquer música d’Os Arrais 
Marcio Amblard

The Beatles 
Elias Minasi

Donavon Frankenreiter 
Juliana Camillo

Rush 
Claudenir Silva

The sound of silence… shhhhhh! 
Ricardo Mercer



Já descobrimos como 
vivem os publicitários, 
do que gostam, o que 
comem... agora vamos 
falar de trabalho!

 



MISSAO 
IMPOSSÍVEL

Publicitário tem que “ser” publicitário 
e não somente “estar” publicitário 
enquanto está na agência. Ademir da Silva

“Só não faço porque 
estou sem tempo”

“Vamos fazer um viral”

“Bonitinho”

“Não dá”

Antes de começar a criar, sempre bom lembrar: 
um bom job começa com um bom briefing. Aí está 
uma lista de palavras e expressões que podem 
ficar de fora na hora de montar o briefing.

A gente não deve fazer juízo de valor sobre o briefing, 
muitas vezes os criativos surpreendem mais que 
o McGyver. Incite, provoque e até duvide, mas não 
qualifique de impossível. Elias Minasi

“aumenta o logo”, 
“bola pra mim”, 
“é só colocar e dar 
um ganho no splash”
 Celina Albertassi



Um comercial 
tipo “Kuat no 
Iate” estrelado 
pelo Adnet. Acho 
que seria muito 
divertido fazer 
algo nessa linha! 
Claudenir Silva 

Este comercial 
da Lucky Strike. 
Assisti ainda na 
faculdade e me 
marcou. Alessandro 
Cesário 

 1984, da Apple 
Computer. Este 
comercial marcou 
uma época e 
foi uma sacada 
e tanto utilizar 
George Orwell 
como inspiração.  
Elias Minasi 

O comercial da 
KFC, Love is 
Forever, com trilha 
de Elton John 
(Your Song) e 
interpretado pela 
Ellie Goulding. 
Emocionante. 
Uma vida em um 
minuto. Ricardo Mercer 

Um para ser 
veiculado no 
intervalo do 
Superbowl! 
Brincadeira... 
Mas é difícil 
indicar apenas 
um. Eu indicaria 
o comercial de 
lançamento do 
Xbox (Invitation). 
Marcelo Andrade 

jOB DOS SONhOS
Você sonha com uma casa na praia? Uma viagem romântica? Um fim de semana 

inteiro dormindo? Publicitários sonham com elenco, roteiro, storyboard... e aqui vai 
uma seleção dos comerciais que eles gostariam de fazer. 



Concessionária 
de carrosvarejo

Alimentos

Shopping Center

serviços

automobilístico

Materiais 
de Construção

Confecções

calçados
agropecuário

setor 
público

Aquele que nunca atendi. Gosto do desafio, 
de estudar, pesquisar e desbravar o novo. 
Gosto tanto daquilo que faço, que não tenho 
um amor “platônico” por um segmento 

específico. Fábio Martiolli



 Agora que já falamos sobre 
job, cliente, trabalho, vamos 

à parte mais divertida da 
vida de publicitário!

Minha avó pensava que 
eu iria aparecer na TV e 
até hoje minha mãe não 
entende muito bem o 
que eu faço...”
Celina Albertassi



ESSA hISTÓRIA 
DAVA UM FILME

Uma seleção de 
histórias curiosas, 
engraçadas ou 
“vergonha alheia”, 
direto das agências para 
a sua Sessão da Tarde!

De Outro Mundo, 
por Leudimila Parcianello

Era uma reunião para fazer o orçamento de layout do site 
do cliente. Ele queria uma arte com bastante impacto, cores 
fortes, imagens grandes, trilha tocando ao fundo, telefone 
bem destacado... ficamos uns 10 minutos falando sobre 
isso, até que...
- Já entendi o que você quer, agora me fale sobre a sua 
empresa. Qual é o seu segmento?
O cara parou de falar, cruzou os braços e me olhou sério 
dizendo:
- Leudimila, minha esposa e eu somos esotéricos. 
Queremos um site para divulgar nossa mediunidade e 
ajudar as pessoas com problemas amorosos e conjugais. 
Usamos nosso dom divino para tratar amores imperfeitos e 
trazer a pessoa amada. Inclusive se você quiser fazer uma 
permuta, podemos conversar!
O site foi feito, ficou exatamente como ele queria e está no 
ar até hoje!!
p.s..: a permuta não foi aceita!



ESSA hISTÓRIA 
DAVA UM FILME

Certa vez, em outra agência em que eu era sócio, participávamos de 
uma grande concorrência de um anunciante nacional. Foram 12 dias 
de um trabalho sobre-humano para que nada, absolutamente nada, 
desse errado. Envolvemos mais da metade da equipe da agência para a 
elaboração de pesquisas de mercado, criação de campanhas, materiais 
de PDV e filmes documentando todo o esforço na elaboração daquele 
projeto. A equipe virou noite atrás de noite. No dia da apresentação tudo 
estava lá, salgadinhos, bebidas e docinhos, ar-condicionado previamente 
ligado e roupa de missa, confiança em alta e logo da firma na tela da 
TV. O horário combinado era 15h e 15h nada do cliente. 15h20… Nada do 
cliente… Quando o relógio já marcava 15h30 ligamos para saber onde ele 
estava com sua comitiva. Será que tinha desistido? Esquecido? Morrido? 
Ele nos diz que está em frente ao endereço que tínhamos passado, mas 
que lá era um condomínio residencial no cafundó do Judas. Todos se 
olham confusos - menos uma pessoa ruborizada que corre para checar 
seus e-mails. Ao voltar, essa pessoa explica:

- Gente… Me perdoem pelo amoooor de Deus… Passei o endereço lá de 
casa…

A reunião começou lá pelas 16h30. Depois de toneladas de desculpas. 
Vencemos a tal concorrência. Rimos muito, só que não.

 

Uma seleção de 
histórias curiosas, 
engraçadas ou 
“vergonha alheia”, 
direto das agências para 
a sua Sessão da Tarde!



ESSA hISTÓRIA 
DAVA UM FILME

Se Minha Parati Falasse, 
por Ademir Silva

Há uns 10 anos, tempos de pouca grana e só tínhamos um 
carro para meu uso e dos atendimentos: a Parata! Uma 
Parati 96 bolinha, bordô, que era pau pra toda obra, quando 
não enguiçava! A Bruna, nossa atendimento na época, 
passou muitas situações constrangedoras: estacionava a 
Parata na frente da loja do cliente e depois, quem diz que 
dava partida? Lá ia eu à pé pra ver o que tinha acontecido 
e, milagrosamente, batia na partida e ela pegava! Acontecia 
de tudo com a Parata. Ferveu, quase pegou fogo, bateram 
na traseira, o banco soltava e quando alguém sentava tinha 
que avisar: cuidado nas freadas! Viagens mais longas era 
sempre um risco: será que a Parata aguenta mais essa? 
Foram uns 3 anos de Parata – e quando trocamos, ela 
deixou saudades!

Uma seleção de 
histórias curiosas, 
engraçadas ou 
“vergonha alheia”, 
direto das agências para 
a sua Sessão da Tarde!



ESSA hISTÓRIA 
DAVA UM FILME Aracnofobia, 

por Marcio Amblard

Nossa criação fica no andar de baixo e em cima temos 
atendimentos, mídia e sala de reunião. Temos um membro 
da equipe que tem medo de aranhas, aproveitamos uma 
tarde que ele ficou em reunião para dar um sustinho nele. 
Trocamos a imagem do wallpaper no computador dele 
por uma foto de uma caranguejeira, armamos câmeras 
escondidas e esperamos... Quando ele chegou na frente do 
computador ainda ficou conversando sobre a reunião, nada 
de mexer no computador, todo mundo esperando! Depois 
de longos 15 minutos, finalmente ligou o computador. O 
susto foi tão grande que ele chegou a cair da cadeira. 
Rachamos o bico de tanto rir!

Uma seleção de 
histórias curiosas, 
engraçadas ou 
“vergonha alheia”, 
direto das agências para 
a sua Sessão da Tarde!



ESSA hISTÓRIA 
DAVA UM FILME Enigma, 

O cliente precisava baixar  fotos da matriz da empresa 
por meio de uma área restrita. O login e a senha eram 
compartilhados com o depto de marketing e as várias 
lojas no Brasil, mas tudo tratado com sigilo, ele não 
nos passava estes dados. Eram fotos de alta resolução 
que usávamos para montar anúncios. O cliente sempre 
reclamava que não conseguia baixar as fotos, ficava 
furioso, brigava com todo mundo. Um dia fui até ele para 
entender o que acontecia e tentar baixar as fotos. Depois 
de horas de insistência ele finalmente me passou o login  
que não dava certo! O login era “imprensa” e ele escrevia 
“emprensa”. Mistério resolvido...

Uma seleção de 
histórias curiosas, 
engraçadas ou 
“vergonha alheia”, 
direto das agências para 
a sua Sessão da Tarde!



ESSA hISTÓRIA 
DAVA UM FILME Os Estagiários, 

Em um evento de premiação da RPC, um estagiário que 
até então nunca havia bebido na vida, aproveitou o clima 
de descontração e iniciou sua “carreira” alcoolica. O fato 
engraçado é que num determinado momento da festa, 
um dos amigos de trabalho, se despediu da turma para 
ir embora. Na desculpa de auxiliá-lo, o estagiário disse 
que o acompanharia e sem motivo aparente empurrava 
com passos desordenados, a cadeira de rodas elétrica do 
amigo. Mais tarde, ficamos sabendo que ele foi entregue 
em sua casa, em segurança, pelo camarada cadeirante.

Uma seleção de 
histórias curiosas, 
engraçadas ou 
“vergonha alheia”, 
direto das agências para 
a sua Sessão da Tarde!



ESSA hISTÓRIA 
DAVA UM FILME

Brincando com o Perigo, 
por Fábio Martiolli

Estava defendendo uma campanha para um cliente, 
mas tinha algo no raciocínio que ele não conseguia 
compreender. Aí fui fazer uma analogia para tentar 
explicar e exagerei na dose (e o exemplo era também 
nada a ver, mas foi a primeira coisa que veio à mente). 
Disse para ele assim:
- Imagina que o senhor tem câncer.
Nesse momento o cliente quase caiu da cadeira. Aí fui 
tentar consertar:
- Não! Câncer não! O senhor tem AIDS! 
Meu sócio estava do lado,  começou a rir e pediu para eu 
parar com exemplos antes que infartasse o cliente.
Naquele momento, foi só risada e desde então não faço 
mais analogias com nada em atendimentos!

Uma seleção de 
histórias curiosas, 
engraçadas ou 
“vergonha alheia”, 
direto das agências para 
a sua Sessão da Tarde!



No mercado sou conhecido como 
Martiolli.  E todos os dias aparece 
alguém me chamando por outro nome. 
Já ouvi Marcopoli, Portiolli, Martinhoque, 
Martinholli, Miqueleto, Marciano...
Fábio Martiolli 

Não é todo dia que encontramos no 
nosso meio alguém com o nome de 
McGyver. Eu disse nome! Toda vez que 
o vejo, me vem na mente a introdução 
de “Tom Sawyer”.
Claudenir Silva 

No início da minha carreira 
trabalhava com mídia e 
planejamento. Alguém 
conseguiu juntar meu nome 
com essas áreas e passaram 
a me chamar de Leudemídia 
Planejanello. Meu nome sempre 
foi complicado de fixar, então, 
as pessoas falavam aquilo que 
lembravam. Já recebi orçamento 
endereçado a Neuzenila, 
Ludemiles, Demila e o top 10 
mais nada a ver foi Lurdinha!
Leudimila Parcianello

Biazeddo. Do meu 
querido “inimigo” 
Thiago Biazetto. 
Ricardo Mercer

Já vi chamarem 
um diretor de arte 
de “operador de 
micro”. Celina Albertassi

Tá na Wikipedia: uma alcunha 
(no Brasil também se usa 
o termo apelido) é uma 
designação não-oficial criada 
através de um relacionamento 
interpessoal, geralmente 
informal, para identificar uma 
determinada pessoa, objeto 
ou lugar, de acordo com uma 
característica que se destaque. 

JAPANÊS
CISCO
TIRIRICA

NICOLAS CAGE
RISCO

CHOKITO

KUNG PINGA-FOGO
PANGUA

GZUZMORCEGO



Se eles fossem 
jurados... veja para 
quem virariam as 
cadeiras!

Michelle Sandri Lima, do marketing 
da C. Vale. A garota canta muito! 
Leudimila parcianello

O Ricardo Michels 
ou o Carlos Martins. 
Músicos dos bons! 
Carlos Eduardo Peinado

Reginaldo Agostini. 
Toca em umas 5 bandas 
diferentes e todas são 
incríveis! 
Celina Albertassi

A Aline Zuli, nossa planner aqui na 
agência. Sempre que pode ela dá 
umas canjas em eventos. 
Marcio Amblard

A Taís, da Brasa 10. 
Lucas de Souza

Viraria a cadeira para 
o Gabriel Vedana. 
Vanderley Godoy

O Squaxe (Anderson Vieira), 
nosso Head of Digital. 
Claudenir Silva

James, da Jamute... 
Nunca ouvi cantar, mas 
repertório ele tem! 
Marcelo Andrade

O nosso redator Orlando 
Augusto. O sonho dele é ser 
famoso, “aparecer” na globo, 
se tornar um global. Então 
daria essa forcinha para ele! 
Fábio Martiolli

O Bruno Regalo. 
Um artista 
completo :D 
Ricardo Mercer



Segundo os nossos 
publicitários, o tema 
da próxima novela 
das nove seria...

NOVELEIROS S.A.
NOVELA DE ÉPOCA
Para dar um pouco de leveza à rotina
Celina Albertassi

EDUCAÇÃO
Duas escolas com perfis de ensino diferentes 
(uma digital e outra tradicional) mas que 
têm a família como base para construir um 
cidadão íntegro – Ludimila Parcianello

A COLONIZAÇÃO DO BRASIL
Para refletir sobre história, cultura e política. 
“Um jogo sem regras” - Marcelo Andrade

BASTIDORES DA POLÍTICA
Retrataria o mundo da política e seus 
bastidores. Na política tem tudo que uma boa 
história precisa ter. Romances, traições, vilões 
e mocinhos (bem poucos). Ricardo Mercer 

EMPREENDEDORISMO
“Jovens Brasileiros” falaria sobre 
jovens que driblaram todas as 
dificuldades e se destacaram no 
mundo com as suas ideias. 
Alessandro Cesário 

RELIGIÃO
“Bereshit”. A história do Gênesis 
contada com o toque dos 
diretores globais.
Marcio Amblard

BRASIL
O sertão renderia ótimas histórias, 
assim como a Amazônia. 
Carlos Eduardo Peinado

MÃO-DE-OBRA ESCRAVA
“O que todo mundo não vê”. Este 
assunto ainda não foi tratado com a 
devida importância. Juliana Camillo



Aqui os publicitários fazem 
as vezes de jornalistas 
e contam qual notícia 
gostariam de dar neste ano.

O Brasil corrigiu a rota, 
está de novo nos trilhos 
e podemos esperar por 
um futuro melhor!
Claudenir Bonner

Um grupo de cientistas ligados a 
uma rede de Universidades acaba de 
anunciar a cura definitiva para todos 
os tipos de Câncer e que estará em 
breve disponível a todos, sem custos. 
Elias ChapelinBrasil torna-se referência 

no combate à corrupção e 
investimentos em educação.
Fábio Waack

Brasil ganha prêmio Nobel.
Marcelo Boccardi

A fome no mundo foi eliminada.
Juliana Annenberg

O Brasil possui 
TODOS OS seus 
jovens matriculados 
nas escolas e 
universidades.
Alessandro Garcia 

Descoberta a cura 
da calvície!
Marcio Evaristo 

Dólar cai para R$ 1,20.
Vanderley Jabor



... eles acreditam que com 
trabalho e dedicação é 
possível mudar muita coisa. 
Aí estão as missões dos 
publicitários para 2016.

NOSSOS 
hERÓIS!



 

FÁBIO MARTIOLLI

A missão do publicitário é a mesma missão dos paranaenses. 
Precisamos nos envolver ativamente em questões comuns, 
como política e desenvolvimento. A doação de cada um, 
promoverá boas coisas. Todos juntos unidos num mesmo 
objetivo. Vencer! Tornar o Paraná um estado ainda mais sólido. 

Retomar a fé do cliente 
em seu negócio, focar no 

melhor atendimento ao seu 
cliente. Um otimismo “pé 

no chão”, com estratégias, 
com plano de ação e 

indicadores. 

ELIAS MINASI
Acho que o nosso papel é 
utilizar a publicidade para 
mostrar à nossa gente que o 
Brasil é um país maravilhoso, 
de gente trabalhadora, de 
garra e que vence todos os 
desafios. Precisamos fazer 
as pessoas sorrirem mais. 
Terem mais esperança por dias 
melhores. Com um povo muito 
mais confiante e determinado, 
a nossa economia começa 
a girar novamente e juntos 
superaremos mais um momento 
difícil do nosso país.

Entregar resultados reais e 
mensuráveis aos seus clientes.

Sócio- administrador e Diretor 
de Criação da Hertz Propaganda 

Diretor de Atendimento 
da Hertz Propaganda

Umuarama

Diretor de Criação da 
Volare Comunicação

Ponta Grossa

Diretor de Atendimento e Planejamento 
da Lucom Comunicação | Cascavel



 

Começar pelo essencial. Acho 
que começar pelo essencial já 
seria um bom começo. Relações 
comerciais e empresas não 
costumam ir longe sem ética 
e transparência. Construir um 
mercado nessas bases seria 
o começo de uma era de 
prosperidade.

A palavra do ano é reinventar. 
Nós, publicitários, temos a 
missão de contar histórias, 
o tempo todo, todo dia. 
A gente vende, contando 
história, inventando histórias. 
Então, deve ser um ano de 
muitas BOAS histórias, de 
muito trabalho, de aprender a 
trabalhar com o que a gente 
tem e extrair o melhor disso. 

TIAGO DE 
OLIVEIRA

Trabalhar muito. Mostrar ao 
mercado que tem comprador 
para o seu produto.

Ser honesto e trabalhar para 
o crescimento das empresas.

Sócio-diretor de 
Planejamento da 

Candy Shop | Curitiba

Diretor de 
Atendimento da 
Marca Publicidade 
Londrina

Diretor de Marketing da Lettera 
Propaganda e Marketing | Maringá

Gerente de Marketing da House 
Leve – Rede Leve PR | Cascavel



W

 

Ser intrépido, arriscar novas 
ideias, trabalhar duro e buscar 
a excelência em tudo que fizer!

Trazer resultados 
surpreendentes ao 

cliente, fortalecendo 
sua marca com 

ideias funcionais e 
inteligentes. VANDERLEY 

GODOY

Precisamos fazer algo para 
tentar resgatar a confiança 
da população na economia. 
A crise que estamos vivendo 
passa necessariamente 
por maior credibilidade e 
empreendedorismo. Precisamos 
(re)aquecer o mercado e fazer 
esta roda voltar a girar. 

CEO da Jungle Publicidade 
e Propaganda | Cianorte

Diretor de Planejamento e Mídia 
da CCZ *Wow | Curitiba Diretor de Criação 

da Agência Xok  
Foz do Iguaçu



Fonte de 
otimismo.

Sócio-diretor de planejamento da 
La Casa Comunicação | Londrina

ADEMIR DA SILVA

Compromisso com seus clientes 

para ajudá-los a superar essa 

fase dura e saírem fortalecidos.

Diretor de Criação e Atendimento 
da Arkétipo Agrocomunicação  
Guarapuava

Encantar e seduzir 
o consumidor com 
propaganda boa e 
verdadeira.

Atendimento e Planejamento da 
Enjoy Propaganda | Cascavel

Dobrar o faturamento
dos clientes.

Diretor de Criação da Amblard 
Comunicação | Maringá



PRA FECHAR... ELES SÃO MUITO 
MAIS DO QUE PUBLICITÁRIOS!

Professor e voluntário em projetos sociais.
Carlos Eduardo Peinado

Sou uma boa leitora. Leio muito, leio de tudo! 
Juliana Mehl Camillo 

Andar de skate. Também sou um 
“seguidor de receitas” na cozinha!
Claudenir Silva 

Terapeuta reichiano em formação.
Elias Minasi 

Para aliviar a correria do dia... 
eu corro! Bater os primeiros 
5km foi incrível, me senti 
dona de cada pedaço meu.
Celina Albertassi 

Jogo capoeira, vôlei, no futebol 
sou um zagueiro razoável, estou 
voltando a fotografar, mas o que 
não fico sem é meu videogame. 
É o meu passatempo favorito.
Marcelo Andrade



Além de publicitário sou um pai apaixonado pela 
família e um bom centroavante, amo esportes em 
especial futebol, e toco bateria.
Marcio Amblard

Cozinhar é minha maior paixão. Há 1 ano 
e meio que também faço aulas de baixo. 
Cozinhar e tocar, não ao mesmo tempo, tem 
sido para mim uma verdadeira terapia.
Ricardo Mercer 

Pai da Mariana, amante do bom churrasco e 
aspirante a runner.
Fábio Martiolli 

Sou fotógrafo de natureza. 
Meu escape é sair pelo mundo. 
Vanderley Godoy 

Cozinho sem ser cozinheiro. Toco violão sem 
ser músico. Gosto de fazer coisas, mexer com 
ferramentas, madeira, etc. Sou descendente de 
índios, então tenho habilidades pra artesanato  - 
ou, como o pessoal da agência gosta de falar... “O 
Ademir faz balaios nas horas vagas!”. Gosto de 
atividade física e artes marciais.  
Ademir da Silva 

Talvez fosse preciso mudar a frase para 
“sou apenas publicitária”! No briefing para 
os meus pais esqueceram de observar que 
precisaria incluir talento no meu gene! Não 
tenho habilidade alguma, gente! 
Leudimila Parcianello



Comunicação só melhora quando você 
compreende a vida e a rotina das pessoas.  
Ricardo Mercer 



Esta é uma obra de ficção, qualquer 
semelhança com nomes, pessoas, 
fatos ou situações da vida real terá 
sido mera coincidência. Mas a RPC 
bota fé nesta galera!

Muito obrigado a todos os 
profissionais que colaboraram 
com este material!

Esperamos que voce 
tenha se divertido!


