
 

“A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COMO 

VANTAGEM COMPETITIVA” É O TEMA DO 30º FÓRUM 

DE DEBATES DA APP 

 

Luiz Carlos Dutra (Votorantim) e Guilherme Loureiro (Walmart Brasil) irão mostrar 

como este segmento contribui para a criação da boa imagem de empresas 

 

São Paulo, fevereiro de 2015 – A Associação dos Profissionais de 

Propaganda, entidade que fomenta e estimula o desenvolvimento das 

atividades relacionadas à indústria da comunicação e que congrega 

publicitários de todo o País, realizará o 30º Fórum de Debates no dia 26 de 

fevereiro, quinta-feira. O tema “A Comunicação Institucional como vantagem 

competitiva” será levantado pelos convidados Luiz Carlos Dutra, vice-

presidente de relações institucionais da Votorantim, Guilherme Loureiro, 

presidente e CEO do Walmart Brasil, e contará com a mediação de Renato 

Pereira, Vice-presidente da APP e diretor executivo de relações com o 

Mercado da TV Globo. O evento será apresentado no Auditório Profª Aylza 

Munhoz da ESPM da Vila Mariana, em São Paulo, das 8h30 às 11h.  

 

Os palestrantes irão discutir sobre a importância da comunicação institucional 

para consolidar a imagem da empresa na área em que atua, destacando os 

valores, missões e realizações praticadas por essas corporações. Outros 

pontos que serão debatidos são a criação da personalidade empresarial, a 

construção de um conceito e a apresentação de um portfolio, tudo em torno de 

um “DNA”.  

 

Responsável pelo posicionamento e desenvolvimento da primeira campanha 

da Marca Votorantim em 97 anos de história do Grupo, Dutra mostrará como 

fortalecer a gestão de reputação das empresas, os projetos com os quais 

colaborou, entre eles um “case global” da Unilever. “O ponto principal é como a 

marca corporativa funciona como estratégia para alavancar os negócios e 

divulgar o propósito da companhia diante dos seus colaboradores e clientes”, 

destaca. 

 

Já Guilherme Loureiro, que ingressou no Walmart Brasil em 2012 e assumiu a 

presidência em 2013, apresentará maneiras de como estabelecer credibilidade 
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à marca: “A comunicação institucional desenvolve a identidade corporativa para 

gerar confiança em diversos públicos de interesse”, pontua.  

 

Para os associados da APP o debate é gratuito e para os demais interessados 

o valor é de R$ 120,00 para participarem. A inscrição está aberta pelo portal da 

APP www.appbrasil.org.br, pelo telefone (11) 3813-0188 ou pelo e-mail 

atendimento@appbrasil.org.br.  

 

Convidados:  

Luiz Carlos Dutra é vice-presidente corporativo de relações institucionais da 

Votorantim desde 2012. Ocupou o mesmo cargo na Unilever para América 

Latina entre 2004 e 2012. Executivo experiente, com passagens por Dow 

Química e Johnson & Johnson, Luiz Dutra é co-presidente do Conselho da 

Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e membro do Conselho da ESPM.  

Graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC 

SP), tem pós-graduação em Administração pela Universidade Mackenzie e 

Master of Business Administration (MBA) pela Universidade de São Paulo 

(USP). 

 

No Walmart Brasil há três anos, Guilherme Loureiro foi vice-presidente sênior 

de Finanças para as Américas em 2010 e chegou à presidência da Unilever 

Ventures em 2011. Atuou mais de 20 anos na Unilever no Brasil e exterior, 

ocupando cargos como Chairman da operação no México em 2006. Além de se 

especializar em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), é Mestre e Doutor na área pela mesma instituição e cursou TGPM - The 

General Manager Programme da Harvard Business School. Ele também é 

membro da Young Presidents’ Organization- YPO e do Conselho de Líderes da 

ABA. 

 

AGENDA 
 

30º Fórum de Debates  

Data: 26 de fevereiro, quinta-feira 

Horário: 8h30 às 11h 

Local: Auditório Profª Aylza Munhoz da ESPM  

Endereço: Rua Joaquim Távora, 1240 - Vila Mariana - São Paulo/SP 

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

appbrasil@appbrasil.org.br  

Valores: Associado - gratuito 

Não associado - R$ 120,00 

 

Sobre a APP 
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A APP foi fundada em 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  

Christianne Abila – christianne@appbrasil.org.br 

Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

Gil Dias – gil@casadobomconteudo.com.br  

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