
 

 

“A INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA 

COMUNICAÇÃO” ABRE A SÉRIE INOVADORES DE 

VISÃO DE 2015 
 

Silvia Freitas, Luiz Lara e Marcelo Silva Zorovich serão os palestrantes do 

evento realizado em parceria com a ESPM 

 

São Paulo, março de 2015 - Com o tema “A Influência da Globalização na 

Comunicação” a Associação dos Profissionais de Propaganda (APP), uma das 

mais tradicionais entidades da América Latina que congrega publicitários de 

todo o país, realiza o primeiro Inovadores de Visão do ano. A palestra ocorre 

nesta quinta-feira, 26, das 19h30 às 21h, na unidade da ESPM localizada na 

Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, em São Paulo. Dessa vez o evento 

conta com os convidados Silvia Freitas, diretora de Relações Corporativas do 

Berlitz Brasil; Luiz Lara, sócio e Chairman do Grupo Lew'Lara\TBWA; e Marcelo 

Silva Zorovich, professor e líder do curso de Relações Internacionais da ESPM-

SP.   

 

O evento pretende abordar como o efeito “global” das informações, com 

agilidade durante a produção e divulgação de conteúdo, é capaz de impactar a 

comunicação das empresas e a sociedade como um todo. Os palestrantes 

trarão os desafios que agências de marketing enfrentam ao entrar com 

produtos e campanhas em mercados com culturas e ideologias totalmente 

distintas, além de mostrar como as Relações Internacionais servem como 

apoio na tomada de decisões e aplicação de estratégias. 

 

O Inovadores de Visão é voltado aos profissionais e estudantes de Publicidade 

e Propaganda que querem interagir diretamente com os principais executivos 

do mercado sobre os temas mais impactantes da área, e com abertura para 

levantar questões. Os interessados podem se inscrever no site da APP, no e-

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

gratuito para os associados e estudantes de comunicação, enquanto que para 

os demais o valor para participar é de R$ 120,00. 

 

Sobre os convidados:  

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


Desde 2004 na Berlitz Brasil, Silvia Freitas assumiu o cargo de Diretora de 

Relações Corporativas da empresa em 2010, sendo responsável pela área de 

Global Leadership Training. É bacharel e tem licenciatura em Língua e 

Literatura Inglesa pela PUC-SP e fez MBA pela BSP – Business School São 

Paulo  em International Management, com especialização na Universidade de 

Toronto em Managing in the Global Economy. Também trabalhou com o 

desenvolvimento de novos negócios e produtos na BSP, além de gerenciar 

programas internacionais em parceria com diversas universidades 

estrangeiras, como a Lake Forest College, Pace University e The University of 

Iowa. 

 

Marcelo Silva Zorovich é professor de Relações Internacionais da ESPM-SP e 

líder do curso de R.I. da mesma instituição. Doutorando em Relações 

Internacionais pela Universidade de Miami (EUA), onde foi Resident Fellow no 

Center for Hemispheric Policy. É Mestre em Relações Internacionais pela 

Universidade Laval, em Québec (Canadá), em Administração pelo Programa 

de Mestrado em Gestão Internacional da ESPM e MBA pela FEA-USP. Ele foi 

Diretor para a América Latina em empresas como Nielsen Company e Kantar 

Worldpanel, somando 19 anos de trabalho nas áreas de Pesquisa de Mercad e 

Negócios, com destaque para trabalhos desenvolvidos no Brasil, EUA, Canadá, 

América Latina, Suíça e China. Mantém uma linha de pesquisas nas áreas de 

Estratégia Internacional, Diplomacia Corporativa e Economia Política 

Internacional. 

 

Após várias experiências bem-sucedidas na AlmapBBDO, Embratur e 

Paulistur, Luiz Lara fundou a agência Lew’Lara em 1992 com o sócio Jaques 

Lewkowicz. Entre as premiações que ganhou, em 1996 recebeu o Prêmio 

Caboré na categoria Profissional de Atendimento, em 2005 como Profissional 

de Atendimento/Planejamento pelo Prêmio Contribuição Profissional da APP, 

em 2010 como o Empreendedor do Ano nas Comunicações pela revista ISTOÉ 

Dinheiro e em 2011 como Personalidade do Ano – Troféu Ouro – VII Prêmio 

Anatec. Formado em Direito pela USP, ele trabalha há 25 anos em publicidade. 

Entre 2009 a 2012 presidiu a Associação Brasileira de Agências de Publicidade 

(Abap) e atualmente se mantém como presidente do Conselho Superior da 

entidade, VP da APP e membro do Conselho Deliberativo da ESPM. No 

terceiro setor, atua como conselheiro da Childhood Brasil, instituto que 

recupera crianças vítimas de abuso sexual e prostituição, e do Instituto de 

Cidadania Empresarial (ICE), que atende as áreas de finanças e negócios 

sociais. 

 

O evento é patrocinado pela FOX e conta com o apoio da ESPM. 

 

AGENDA 

Inovadores de Visão 



Data: 26 de março, quinta-feira 

Horário: das 19h30 às 21h 

Local: ESPM 

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

Valores: Associado: gratuito  

Não associado: R$ 120,00 

Informações: (11) 3813-0188 ou appbrasil@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. 

 

 

 Informações para a Imprensa 

 
Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

Jariza Rugiano – jariza@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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