
 

FORAS DE SÉRIE TRAZ SÉRGIO GORDILHO, SÓCIO 

DO GRUPO ABC E COPRESIDENTE DA AFRICA 
 

Além de compartilhar cases de sucesso, ele mostrará os desafios atuais das 

agências e o que esperar dos profissionais no futuro 

 

São Paulo, junho de 2015 - A Associação dos Profissionais de Propaganda, 

entidade que presta serviço e congrega publicitários de todo o País, realiza 

mais um APP Foras de Série. Sérgio Gordilho, sócio do Grupo ABC e 

copresidente e diretor geral de criação da Africa, destacará momentos de sua 

carreira, suas melhores criações e apresentará as dificuldades que as agências 

enfrentam hoje. O evento será realizado na Faculdade Cásper Líbero, em São 

Paulo, na próxima terça-feira, 9 de junho, a partir das 19h30. 

 

Com o Foras de Série, a APP traz grandes nomes da publicidade brasileira 

para compartilharem experiências e trabalhos importantes que contribuíram 

com o avanço deste mercado. Dessa vez, Sérgio Gordilho abordará sobre 

habilidades e processos inovadores para a construção de marcas, a 

colaboração entre equipes, o gerenciamento de riscos e a necessidade de 

adaptações em meio a mudanças rápidas, tudo para se chegar a “big idea”. 

 

Sob sua liderança criativa, a Africa foi eleita International Agency of the Year 

pela Advertising Age em 2014, além de ser apontada pela Adweek como uma 

das 10 agências mais criativas da atualidade. Sérgio Gordilho é formado em 

Arquitetura, pós-graduado em Graphic Design pela Royal College of Art, em 

Londres, e tem MBA pela Berlin School of Creative Leadership. Na Africa, foi 

eleito Profissional de Criação pelo Caboré e pela APP, além de ter sido 

considerado um dos publicitários mais influentes do Brasil atualmente pela 

revista GQ. No último ano o profissional foi escolhido pela organização The 

Internationalist como executivo inovador e único representante brasileiro na 

lista com 31 nomes que revolucionam os negócios de seus clientes. 

 

As inscrições podem ser feitas no portal da APP, pelo telefone (11) 3813-

0188 ou no e-mail atendimento@appbrasil.org.br, sendo gratuitas para 

associados e R$ 120,00 para os demais interessados. O evento é patrocinado 

pela Disney Media Plus.  

 

http://appbrasil.org.br/
mailto:atendimento@appbrasil.org.br


AGENDA 
Foras de Série com Sérgio Gordilho 

Data: 9 de junho, terça-feira 

Horário: 19h30 às 21h 

Local: Faculdade Cásper Líbero – Sala Aloysio Biondi 

Endereço: Av. Paulista, 900, 5º andar - Bela Vista, São Paulo - SP 

Valores: Associado - gratuito 

Não associado: R$ 120,00 

Informações: no site da APP, (11) 3813-0188 ou 

atendimento@appbrasil.org.br 

 

 

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 diversos Capítulos Regionais pelo país, ajuda 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. 

 

 

InformaçõesparaaImprensa 

 
Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

Jariza Rugiano – jariza@casadobomconteudo.com.br 

Gil Dias – gil@casadobomconteudo.com.br 

ChristianneAbila – christianne@appbrasil.org.br 

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