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R e f e r ê n c i a 
para os pro-
fissionais da 
indústria da 

comunicação, o MaxiMídia 
chega a sua 18a edição consagran-
do-se o principal evento da área 
para os que prezam a atualização 
de conhecimentos e a troca de 
experiências com palestrantes 
dos mais diferentes mercados. 
“O MaxiMídia é um importante 
ponto de convergência entre 
executivos de agências, veículos 
e empresas anunciantes. Durante 
o evento, os participantes conse-
guem fechar negócios e discutir 
assuntos relevantes ao mercado, 
estreitando o relacionamento 
com seus públicos”, afirma José 
Carlos de Salles Gomes Neto, 
presidente do Grupo M&M, que 
organiza o evento.  

Dividido em três pilares, o 
evento contará com a já tradicional 
Feira MaxiMídia, que reúne os 
principais players do Brasil e abre 
espaço para a apresentação de 
projetos e construção de relaciona-
mentos. “O público que visita a feira 
é selecionado, justamente para que 
a proposta de estabelecer os con-
tatos entre expositores, agências 
e anunciantes se concretize”, diz 
Salles Neto. Aguardado pelo mer-
cado, o Prêmio MaxiMídia/RBS 

— que todos os anos dá destaque 
às melhores idéias, estratégias e 
soluções — será entregue em 8 de 
outubro. As inscrições podem ser 
efetuadas até 1o de setembro. 

Já durante o Fórum Interna-
cional de Marketing & Comu-
nicação, os participantes desta 
edição poderão acompanhar dis-
cussões ou participar de debates 
sobre a convergência de mídias, o 

consumo popular e os constantes 
desafios da indústria da comunica-
ção, dentre outros tópicos. O tema 
escolhido para a abertura dos 
seminários foi A Marca na Agenda 
do CEO, que, baseado em uma 
pesquisa realizada pela Troiano 
Consultoria de Marca, terá a pre-
sença dos presidentes Cledorvino 

Ponto de encontro e 
convergência do mercado 
MaxiMídia traz novidades e debates relevantes à indústria da comunicação com fórum, feira e prêmio

Belini (Fiat), José Antônio do Pra-
do Fay (Perdigão), Márcio Utsch 
(Alpargatas) e Ricardo Gonçalves 
(Cia. Müller de Bebidas). Coloca-
da como o principal ativo de uma 
empresa, a marca tem sido discu-
tida como elemento fundamental 
para a valorização das companhias 
e apresenta-se cada vez mais no 
centro dos processos que envol-
vem tomadas de decisão. 

A pesquisa apresentada pela 
consultoria aponta, por exemplo, 
que, entre os 50 CEOs entrevista-
dos no País, 87,5% se dizem envol-
vidos com todas ou quase todas as 
decisões relativas a ela, conside-
rada por 85% dos pesquisados o 
valor intangível mais valioso para 
uma companhia. Nesse sentido, 
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7/out 10h00 A Marca na Agenda do CEO

Cledorvino Belini (Fiat)

José Antônio do Prado Fay (Perdigão)

Márcio Utsch (Alpargatas)

Ricardo Gonçalves (Cia. Müller de Bebidas)

7/out 14h00
Convergência de Mídia x Divergência 
de Interesses

Henry Jenkins (MIT)

7/out 16h00
Advergame – Mantendo  
sua Marca no jogo

Jay Sampson (Massive – Micrososoft Inc.)

8/out 10h00

O Consumo Popular e as Marcas: Cecília Russo (Troiano Consultoria de Marca)

Construindo Confiança  
para Gerar Valor

Marcelo Coutinho (Ibope)

8/out 14h00
Criando Conteúdos que Perpassam 
Meios 

Mark Warshaw (diretor e produtor)

8/out 16h00
Os Desafios de Comprar  
e Vender Mídia no Século XXI

Angelo Franzão (McCann)

Paulo Camossa (AlmapBBDO)

Paulo César Queiroz (DM9DDB)

9/out 10h00
Construção de Marcas – Uma 
Jornada Contínua

Amy Fuller (Mastercard)

9/out 14h00
Indústria da Comunicação 
– Oportunidade e Risco

Dalton Pastore (Abap)

Fábio Fernandes (F/Nazca S&S)

Luiz Lara (Lew’Lara\TBWA)

Nizan Guanaes (Grupo ABC)

9/out 16h00
Bric – Parceiros, Concorrentes  
ou Curiosidade?

Stephen Kanitz (Kanitz)

Mais informações e inscrições: www.maximidia.com.br

69% afirmaram que a gestão das 
marcas é uma das maiores preo-
cupações no dia-a-dia da empresa, 
perdendo apenas para o critério 
“inovação”, que contou com 75% 
das respostas. 

Quando questionados sobre 
o grau de satisfação com relação 
ao desempenho de suas marcas, 
42% mostraram-se satisfeitos, 
enquanto 23% afirmaram o 

contrário. Mesmo concentrado, 
em sua maioria, nas mãos do 
departamento de marketing, o 
trabalho de gerenciamento da 
marca deveria estar distribuído 
entre outros setores, segundo a 
opinião de 71% dos presidentes 
de empresas. “A marca faz cada 
vez mais diferença no processo 
de decisão de compra. O papel 
do CEO é garantir que os siste-
mas funcionem em convergência 
em benefício da imagem e do 
cliente final”, acredita Cledorvi-
no Belini, da Fiat.

Ainda de acordo com a consul-
toria, apenas 2% dos executivos 
avaliam freqüentemente o valor 
econômico de suas marcas, en-
quanto 63% jamais o fizeram. O 
levantamento foi realizado com 
companhias que respondem por 
6% do PIB nacional e abrangem 
15 segmentos de negócios. 

Com base nesses dados, os 
convidados poderão colocar em 
discussão a importância de ter a 
marca no topo da prioridade das 
empresas e o aumento de inves-
timentos para a gestão do ativo. 
“Só marcas fortes e diferenciadas 
em seu segmento podem sobre-
viver e trazer bons negócios para 
as empresas e consumidores. 
Espero que a discussão durante 
o MaxiMídia traga novidades e 
dissemine conhecimentos nessa 
direção”, diz Márcio Utsch, CEO 
da Alpargatas 

No painel O Consumo Popular 

e as Marcas – Construindo Con-
fiança para Gerar Valor, encabe-
çado por Marcelo Coutinho, do 
Ibope, e Cecília Russo, da Troiano 
Consultoria de Marca, será apre-
sentado outro estudo, focado 
na crescente classe C brasileira. 
Inédita, a pesquisa é uma iniciativa 
do Grupo M&M em parceria com 
os dois institutos de pesquisas. 
“Os resultados — foram cerca de 
3 mil entrevistas em todo o Brasil 
— trarão uma análise que parte do 
início deste século com o objetivo 
de traçar o perfil e os anseios do 
consumidor atual. Estamos detec-
tando quais são os produtos mais 
desejados e traçaremos perspecti-
vas até 2014”, explica Salles Neto. 
Para tanto, a pesquisa conta com 
o apoio de McDonald’s, Losango, 
Schincariol e Vivo. 

Sob a expectativa de rece-
ber cerca de 12 mil pessoas, o 
evento contará com palestras 
de quatro profissionais do mer-
cado internacional. Para falar 
sobre a convergência de mídia, 
da utilização de diversos canais 
em estratégias de comunicação 
e das transformações na relação 
entre consumidores — mais 
participativos — e produtores, o 
MaxiMídia trará Henry Jenkins, 
diretor do Programa de Estudos 
Comparativos da Mídia do MIT. 

Outro assunto que atrai cada 
vez mais a atenção de agências 
e anunciantes, a publicidade 
inserida em jogos (Advergame) 
será comentada e exemplificada 
por Jay Sampson, da Massive, 
empresa especializada na área 
e recentemente adquirida pela 
Microsoft. Os participantes po-
derão ainda conhecer a visão de 
Mark Warshaw, badalado escritor 
e produtor de séries americanas, 
sobre como criar conteúdos que 
ultrapassem os limites dos meios 
(como aconteceu com Heroes). 

Entre os convidados estarão 
também Angelo Franzão, Paulo 
Camossa e Paulo César Queiroz 
debatendo os desafios de com-
prar e vender mídia, e Dalton 
Pastore, Fábio Fernandes, Luiz 
Lara e Nizan Guanaes falando so-
bre as oportunidades e os riscos 
da indústria da comunicação. 

Patrocinada por Grupo Ban-
deirantes, Grupo Lance e Micro-
soft Advertising, e apoiada pelo 
Grupo de Mídia, a 18a edição do 
MaxiMídia acontece entre 7 e 
9 de outubro, no WTC Hotel, em 
São Paulo. 
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Belini, da Fiat: o poder da marca Jenkins, do MIT: convergência de mídias Luiz Lara, da Lew’Lara: voz da indústria 
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