
 

2º INOVADORES DE VISÃO DA APP TRAZ OS 

DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO DIANTE DO 

CONSUMIDOR MULTITELA 
 

Três especialistas irão contextualizar o mercado, além de apontar alternativas e 

tendências para os profissionais 

 

São Paulo, maio de 2015 – A Associação dos Profissionais de Propaganda, 

entidade que fomenta e estimula atividades relacionadas à indústria da 

comunicação, congregando publicitários de todo o País, apresenta a 2ª edição 

da série Inovadores de Visão de 2015, no dia 28 de maio, quinta-feira, das 

19h30 às 21h. A palestra será realizada na ESPM, parceira do evento, na 

unidade da Vila Mariana, em São Paulo. Mário René, professor e coordenador 

do Curso de Ciências Sociais e do Consumo da ESPM, Fábio Mariano, 

especialista em pesquisa e comportamento do consumidor, e Gabriela Soares, 

diretora de planejamento da Borghi/Lowe, serão os palestrantes.  

 

Nesta edição, “Entendendo o consumidor pelos olhos da comunicação” foi o 

tópico selecionado para expor os desafios que o mercado encontra a partir do 

comportamento do consumidor diante da crescente difusão, variedade e 

qualidade do conteúdo. Entre os assuntos que serão apresentados estão: as 

mudanças das dinâmicas familiares; o que o universo digital trouxe como 

melhoria ou não; como o passado, presente e futuro influenciam este cenário. 

 

O Inovadores de Visão é direcionado aos profissionais das diversas áreas da 

Comunicação para aproximá-los dos melhores especialistas e debater os 

temas mais evidentes da atualidade. A ideia é difundir diferentes conceitos 

sobre o tema escolhido e gerar reflexões. O evento é patrocinado pela FOX 

One Stop Media. Os interessados podem se inscrever no site da APP, no e-

mail atendimento@appbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3813-0188. O debate 

é gratuito para os associados e estudantes, enquanto que para os demais o 

valor para participar é de R$ 120,00. 

 

Sobre os convidados:  

 

Mário Ernesto René Schweriner - Após mais de 20 anos como executivo de 

Marketing em empresas como Singer, Walita, Johnson&Johnson, Young & 
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Rubicam e Grupo Accor, o profissional passou a dedicar-se à vida acadêmica, 

em pesquisa e ensino. É chefe do Departamento de Humanas e coordena o 

Núcleo de Estudos em Ciências do Consumo Aplicadas da ESPM. Formado 

em Administração de Empresas pela FGV, é psicólogo e mestre na área pela 

USP, além de doutor em Teologia Prática (Ciências da Religião) pela 

Universidade Metodista. 

 

Fábio Mariano Borges - Especialista em Consumer Insights, Comportamento 

do Consumidor, pesquisa de mercado quantitativo e qualitativo e estudo de 

tendências, Borges aplica esses conhecimentos como docente de graduação, 

pós-graduação e MBA na ESPM, FIA/USP, FGV, FAAP e Business School. 

Também desenvolve projetos e análises para grandes empresas e agências de 

propaganda. É mestre e doutorando em Sociologia do Consumo (Ciências 

Sociais) na PUC/SP, estudando Net Ativismo de consumidores contra 

empresas nas redes sociais, MBA em Marketing pela ESPM e graduado pela 

mesma instituição em Comunicação Social/Propaganda, além de formado em 

Ciências Sociais na USP. Ministrou curso de Pesquisa Etnográfica aplicada ao 

Marketing em Berlim e Madrid, de 2010 a 2012, a convite da Sanofi Aventis, 

para equipe de pesquisa da indústria farmacêutica. É o atual Diretor Executivo 

da Insearch – Tendências e Estudos de Mercado, empresa que atende contas 

como Carrefour, Unilever, Honda, Samsung, Seguros Unimed e Itaú, Boticário.  

 

Gabriela Soares - Diretora geral de Planejamento da Borghi/Lowe, tem 

formação em Propaganda e Marketing pela ESPM, além de MBA em 

Empreendedorismo no Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. Com 

experiência em estratégias criativas e comportamento do consumidor, 

anteriormente atuou em outras agências, entre elas, na Ogilvy, como gerente 

de Planejamento.  

 

AGENDA 

2º Inovadores de Visão/2015 

Data: 28 de maio, quinta-feira 

Horário: das 19h30 às 21h 

Local: ESPM 

Endereço: Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, São Paulo  

Valores: Associado e estudantes dos cursos de Comunicação: gratuito  

Não associado: R$ 120,00 

Informações: (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 
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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. 

 

 

 

 Informações para a Imprensa 

 
Jariza Rugiano – jariza@casadobomconteudo.com.br 

Christianne Abila – christianne@appbrasil.org.br 

Gil Dias – gil@casadobomconteudo.com.br 

Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

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