
 

JOANNA MONTEIRO, VP DE CRIAÇÃO DA FCB 

BRASIL, APRESENTA CASES DE SUCESSO NO FORAS 

DE SÉRIE 
 

Campanhas mais premiadas de 2014 e suas projeções foram destaque na 

palestra promovida pela APP 

 

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

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

recebeu Joanna Monteiro, Vice-Presidente de Criação da FCB Brasil, no ciclo 

de palestras “Foras de Série”, realizado na última terça-feira, dia 25, na sede 

da APP.  

 

Eleita uma das mulheres mais criativas da propaganda, Joanna abriu a palestra 

falando sobre a sua chegada à FCB Brasil que, na ocasião, passava pela 

transição da nomenclatura global de Giovanni+DraftFCB para FCB: “Eles 

queriam construir uma identidade mais criativa, mas não como uma agência 

qualquer, pois já tinha uma personalidade agregadora. Eu acho que essa foi 

uma das razões que fui escolhida para começar esse projeto dentro da 

criação”. 

 

A profissional mostrou vídeos com os resultados de seus trabalhos premiados, 

começando pelo case do Club Social que levou 10 ganhadores de toda a 

América Latina para assistir o Rock in Rio. Em seguida, ela abordou os filmes 

da Sky embalados pela música Thriller de Michael Jackson, captados em Los 

Angeles durante sete dias.  

 

Outro grande destaque foram as campanhas realizadas para a Nivea, que 

rendeu prêmios em Cannes, incluindo o Grand Prix na categoria Mobile, inédito 

para o Brasil. Para se aproximar do consumidor e resgatar a brasilidade do 

povo, a marca homenageou o samba com seis shows gratuitos pelo Brasil e 

distribuiu carregadores de celular solares na praia de Ipanema, no Rio de 

Janeiro.  

 

http://www.appbrasil.org.br/
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“Cada um desses projetos envolve uma quantidade de pessoas que precisam 

estar sintonizadas com as necessidades do cliente e isso requer planejamento. 

Temos que vender e desenvolver a ideia para o evento acontecer, sendo 

realmente uma gincana. Costumo dizer que é um revezamento de funções e 

prazos”, afirmou Joanna.   

 

Joanna também apresentou um projeto bastante premiado feito para o CNA, 

em que estudantes da escola se comunicavam com idosos dos Estados Unidos 

por meio de uma ferramenta própria online com o intuito de estimular a 

conversação, que é uma dos atributos da marca: “Foi um sucesso estrondoso 

nos EUA, completamente fora do comum. Essa ideia nasce de um 

conhecimento profundo das características e missão do cliente”, ressaltou. 

 

Outra ação destacada pela VP de Criação da FCB Brasil foi a campanha Nivea 

Protege, ganhadora do Grand Prix em Cannes e que trazia no interior de uma 

revista uma pulseira para ser colocada no braço das crianças para identificar a 

localização delas no caso de estarem em área de risco, feita por meio de um 

aplicativo baixado no celular. “Mais uma vez oferecemos para o consumidor um 

suporte que ele desejaria ter. Como esta campanha ganhamos oito Leões em 

Cannes e um Grand Prix inédito para o Brasil na categoria Mobile”, pontuou. 

 

Joanna Monteiro finalizou a apresentação fazendo um balanço positivo deste 

ano. “Se você pensar com carinho e planejar bem desde o início do projeto, 

você o torna de bom para ótimo e se investir mais uma vez, faz ele de ótimo 

para excelente”.   

 

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. 
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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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