
 

FORAS DE SÉRIE DA APP TRAZ JOANNA MONTEIRO, 

UMA DAS DEZ MAIS PREMIADAS DIRETORAS DE 

CRIAÇÃO DE 2014 
 

Profissional apresentará projetos que coordena na FCB Brasil e que se 

destacaram neste ano 
 

São Paulo, novembro de 2014 - A Associação dos Profissionais de 

Propaganda, entidade que presta serviço aos profissionais da área publicitária, 

realiza mais uma palestra do ciclo “Foras de Série”. No dia 25 de novembro, 

terça-feira, a partir das 19h30, Joanna Monteiro, vice-presidente de Criação da 

FCB Brasil apresentará o tema “2014, um absurdo de ano (e o ano ainda não 

acabou)” na sede da APP. 

 

Desde que entrou para o time da FCB Brasil, ela acumula 20 Leões 

conquistados no Festival de Cannes, entre eles um Grand Prix na Categoria 

Mobile em 2014 que destacou a agência como uma das empresas brasileiras 

com melhor performance no evento internacional de publicidade. Neste 

contexto, apresentará a palestra “2014, um absurdo de ano (e o ano ainda não 

acabou)”, descrevendo ações criativas recentes que coordenou na agência. O 

objetivo do encontro será pontuar as expectativas das marcas e como sua 

equipe otimiza as propostas e campanhas. 

 

Entre as dez mais criativas de 2014 segundo Cannes Report, Joanna Monteiro 

também foi eleita “A Mulher Mais Criativa da Publicidade” pela “Business 

Insider” e como "Woman of the Year” pela Advertising Age e Meio & 

Mensagem. Neste ano também conquistou o Troféu Garra do Galo da APP no 

18º Prêmio Contribuição Profissional como Profissional de Criação, destacando 

ainda mais seu profissionalismo na área.  

 

Formada em Artes pela Universidade de Brasília (UnB) e pós-graduada em 

Propaganda e Marketing pela ESPM, entre essas áreas também estudou 

História da Arte e Italiano em Florença. Iniciou a carreira na propaganda como 

redatora trainee da Ogilvy em 1996, trabalhou como redatora na DPZ em 1997, 

na W/Brasil em 1999 e foi diretora de Criação da Africa em 2002.  

 

http://www.appbrasil.org.br/
http://www.appbrasil.org.br/


AGENDA 
 

“Foras de Série” 

Data: 25 de novembro, terça-feira 

Horário: 19h30 às 21h 

Local: sede da APP 

Endereço: Rua Hungria, 664 – 12º andar, Jd. Europa 

São Paulo-SP 

Inscrições: no site da APP ou pelo telefone (11) 3813-0188 ou e-mail 

appbrasil@appbrasil.org.br, até o dia 24 de novembro, às 17h 

Valores: Associado - gratuito 

Não associado - R$ 120,00 

 

Sobre a APP 

 

A APP foi fundada em 29 de setembro de 1937 como Associação Paulista de 

Propaganda, tendo o poeta e publicitário Orígenes Lessa como primeiro 

presidente. Em 1989 foi rebatizada como Associação dos Profissionais de 

Propaganda, insígnia que mantém até hoje. A entidade surgiu da necessidade 

da atividade publicitária ter uma voz que não se calasse diante de temas e 

desafios do negócio publicitário e do profissional que atua na indústria da 

comunicação. Congrega os profissionais dos mais variados segmentos da 

publicidade nacional, estejam eles entre anunciantes, nas agências, nos 

veículos ou nas empresas fornecedoras de serviços, todos participando 

ativamente do desenvolvimento socioeconômico e profissional do Brasil, 

especialmente no que diz respeito ao crescimento e contínua modernização 

das atividades produtivas, comerciais e de serviços. Em sua longa existência, a 

APP, hoje com mais de 20 Capítulos Regionais no país, vem ajudando a fazer 

da propaganda uma das atividades profissionais de maior expressividade em 

nosso país e oferecendo para toda a América Latina, preciosas colaborações 

técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento ético da profissão. 

 

Informações para a Imprensa 

 
Jariza Rugiano – jariza@casadobomconteudo.com.br 

Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

Gil Dias – gil@casadobomconteudo.com.br 

Christianne Abila – christianne@appbrasil.org.br 

Tels. (11) 3097-9462 e 3031-0670 
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