








Enquanto a Era Disco já era sucesso em grandes cidades americanas, com discotecas e suas pistas 

de dança altamente iluminadas, em Florianópolis, em 1973, 4 jovens amigos se juntaram para dançar 

num outro tipo de pista: a da comunicação, criando uma 

produtora de vídeo e som. O nome definido para o projeto 

veio do número dos sócios, e assim surgiu a Quadra 

Som + Imagem + Comunicação, a primeira produtora de 

audiovisual de Santa Catarina.

A sociedade entre Afonso Camargo, Emílio Cerri, Saulo 

Silva e Sylvio Back durou apenas um ano, mas o sonho 

da empresa continuou no ritmo e obstinação de Saulo Silva, que manteve a produtora até 1979, quando 

a Quadra passou a atuar exclusivamente como agência de publicidade, já com Iara Silva, esposa de 

Saulo, como sócia.

No início da década de 80, com a mesma força e impacto dos sons que saíam das guitarras das bandas de 
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rock nacional, a agência foi ganhando espaço, conseguindo grande destaque no mercado catarinense, 

atendendo grandes marcas na época, como Realcolor, Centro Comercial ARS (na época o único centro 

de compras da região), Citur (atual Santur), Lojas Casas da Água e Poupança BESC.

Os anos e ritmos musicais passaram e a agência foi sempre mantendo o tom certo, com hits que 

ajudaram a construir grandes marcas.  E como parte das comemorações dos 40 anos de história da 

Quadra foi criado um selo alusivo à data. O selo traz uma homenagem ao seu fundador, Saulo Silva, 

falecido em 2011. Com uma licença poética, as iniciais do seu nome, SS, foram incluídas na palavra 

anos. É uma pequena homenagem para mostrar que Saulo Silva 

está presente neste momento tão importante para a Quadra 

Comunicação. Um publicitário apaixonado pela profissão, 

que viu seu sonho virar realidade. Um amante da música, que 

continua dando umas pontinhas de DJ e embalando muitas 

festas na discoteca do céu.









 ORQUESTRA
U m a  h o m e n a g e m  a o s  a r t i s t a s  q u e  a j u d a r a m  a  c o m p o r  o s  h i t s  d a  Q u a d r a  C o m u n i c a ç ã o .

A s  i m a g e n s  s ã o  d e  p r o f i s s i o n a i s  q u e  t r a b a l h a r a m  n a  a g ê n c i a  e m  a l g u m  p e r í o d o  d a  s u a  h i s t ó r i a .
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Clássicos - Década de 70/80





Clássicos - Década de 80





Clássicos - Década de 80
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Clássicos - Década de 2000





Clássicos - Década de 2000





Clássicos - Comerciais

Com um jingle alegre, o comercial foi produzido em animação, mostrando os personagens em diferentes regiões do estado. Os personagens vão se encontrando e cantando a 
música, que termina falando que a caderneta de poupança BESC é da terra da gente.

Para divulgar a caderneta de poupança BESC, o comercial mostra que a melhor maneira de viver despreocupado é investindo seu dinheiro no banco da nossa terra. Dessa forma, o 
estado inteiro se desenvolve também, enfatizando que é tempo de vermelho e verde, as cores da bandeira catarinense.

Cliente: BESC
Título: Caderneta de Poupança

Cliente: BESC
Título: Vermelho e Verde



O comercial mostra um porta-retratos com a foto de uma família. De repente, as pessoas da foto ganham vida e começam a falar da importância de pesquisar e olhar os detalhes antes 
de comprar um apartamento, pois é o lugar onde você vai guardar tudo o que mais ama.

Neste comercial, a própria Tainha, um peixe muito consumido em Florianópolis, é a garota-propaganda da sua festa. Num cenário teatral, que imita um mar, uma tainha convida as 
pessoas para visitarem a Festa da Tainha e se divertirem.

Cliente: Festa da Tainha
Título: Convite

Cliente: BBS 
Título: Porta-retratos



Clássicos - Comerciais

Os números do crescimento da Telesc são apontados, mostrando o quanto a empresa beneficia os catarinenses, com linhas telefônicas residenciais, celulares e telefones públicos. 
Uma assinatura cantada fecha o comercial de uma forma alegre e descontraída.

Muitas pessoas acreditam que se isolar ou se trancar as protege de doenças. Este comercial mostra de uma forma didática e direta que para combater algumas doenças, como a 
meningite, é preciso fazer exatamente o contrário. É preciso abrir as janelas para deixar o ar circular.

Cliente: Telesc 
Título: Alô, alô, responde

Cliente: Secretaria da Saúde
Título: Janela



Um repórter entrevista uma torcedora da seleção brasileira num estádio de futebol, ela fala das ofertas da Santa Rita e convida as pessoas para passarem na loja e concorrerem a 
camisetas da seleção.

Todo jovem chega num momento da vida que precisa tomar uma importante decisão: qual profissão escolher. Neste comercial, alguns jovens aparecem interagindo entre ícones de 
escolhas, como placas de indicação e escadas, ao som de um jingle.

Cliente: Curso Pré-vestibular Barriga Verde
Título: O nosso curso

Cliente: Santa Rita 
Título: Rita light
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Míidia externa
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EletronicaMíidia



Mídia Eletrônica

Para mostrar que existem coisas em que só se acredita vendo, como as promoções da Peugeot, o comercial mostra uma luta entre um lutador forte e outro raquítico. Eles se analisam 
no ringue e o magrinho desfere um golpe certeiro, nocauteando o fortão.

Para mostrar que existem coisas em que só se acredita vendo, como as promoções da Peugeot, o comercial mostra um rapaz numa festa. Ao ir ao banheiro ele encontra a porta 
trancada. Espera na frente e leva um susto quando ela se abre e sai um cachorro.

Cliente: Peugeot
Título: Boxe

Cliente: Peugeot
Título: Rex



Crianças se surpreendem ao escutar os sons de um trem no meio da cidade, olhando para ele admiradas. O locutor explica que o Expresso de Natal está chegando na cidade. Na 
sequência, as mesmas crianças se divertem na decoração de Natal do Shopping Iguatemi.

Num divertido piquenique, as crianças recebem a visita inesperada do Papai Noel, que as leva para brincarem na decoração de Natal do Shopping Iguatemi.

Cliente: Iguatemi
Título: Trem

Cliente: Iguatemi
Título: Piquenique



Mídia Eletrônica

Ao ver um álbum de sua infância, um homem relembra do seu tempo de jovem estudante. Durante nostálgicas cenas, um locutor fala sobre a importância da experiência estudantil.
Ao final, o filho do personagem aparece uniformizado para que o pai o leve para a escola no seu primeiro dia de aula.

Entre cenas de pessoas lendo, as palavras e frases ganham vida e saem dos livros. O comercial foi criado para o projeto de Incentivo à Leitura.

Cliente: Secretaria da Educação
Título: Lembranças

Cliente: Secretaria da Educação
Título: Incentivo a leitura



Numa aula de inglês, as crianças vão falando algumas palavras que aprenderam, quando uma delas, triste, fala bullying. Na sequência, entram cenas de bullying gravadas de uma 
forma que o telespectador se veja e se sinta como a criança que está sofrendo. O locutor fala, firme: bullying não é brincadeira.

O comercial divulga o início das aulas da rede estadual de ensino. Para isso, mostra jovens estudantes utilizando as redes sociais para marcarem um encontro: o primeiro dia de aula.

Cliente: Secretaria da Educação
Título: Bullying

Cliente: Secretaria da Educação
Título: Redes Sociais



Mídia Eletrônica

Comercial de lançamento da campanha de Copa do Mundo das lojas Koerich. Ao entrar numa loja, uma mulher é recepcionada por dois vendedores, garotos-propaganda da 
campanha, que como locutores e comentaristas esportivos narram o mix de produtos para a cliente. A campanha tinha como linguagem o humor e possuía outros 8 comerciais 
com ofertas.

Embalado por um jingle alegre, o comercial mostra cenas de pessoas felizes aproveitando a vida. Crianças, casais e famílias se divertem interagindo com produtos vendidos nas 
lojas Koerich. Foi o primeiro comercial HD transmitido em Santa Catarina.

Cliente: Koerich
Título: Copa

Cliente: Koerich
Título: Alegria



O Iguatemi é reconhecido como o shopping com o melhor mix de Florianópolis. Este comercial mostra um casal aproveitando tudo o que o shopping tem a oferecer, como a 
gastronomia, o cinema e as lojas.

Para divulgar a Promoção Tamanho Família das lojas Koerich e como é fácil ganhar, o comercial mostra de uma forma bem-humorada as pessoas encontrando os prêmios ao correrem 
na rua, ao saírem de casa, entre outras situações cotidianas.

Cliente: Koerich
Título: Tamanho Família

Cliente: Iguatemi
Título: Mix
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Leve um rejunte que
não mofa e nem desbota.

Acabe com os problemas
da sua obra.
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