
  

 
  
OBJETIVOS 
Discutir e apresentar as estratégias, metodologias, técnicas e ferramentas mais avançadas de Branding. O evento contará com a 
participação de renomados profissionais de várias áreas ligadas ao Branding que irão expor suas idéias e experiências no processo de 
construção de marcas. 

  
Presença internacional de James Gregory, CEO da Core Brand (EUA) e de David Eastman, Vice-Presidente da Pointlogic (Holanda) 
consultoria de apoio às decisões de marketing com atuação global. 

  
Serão apresentados “cases” brasileiros e internacionais de marcas que se transformaram em importante diferencial competitivo para 
empresas de diversos segmentos. Entre os “cases” a serem apresentados teremos Dove, Hyundai, Red Bull e Natura. 

  
Será discutido o uso de plataformas digitais na construção de marcas. No painel "O Futuro das Marcas de Luxo" será debatido o 
desafio da construção de marcas de luxo no Brasil. 
  
  

 
  

----------------------------------------------------------------------------- 
1º Dia - Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 

----------------------------------------------------------------------------- 
  
09:00/10:15 – Pesquisa ABA/Top Brands 2009: “A confiança e o prestígio das marcas para o consumidor brasileiro”. 
Marcos Machado, Sócio-Diretor da Top Brands Consultoria. 

  
10:45/11:45 – Hyundai: Abrindo espaço e construindo marca num mercado super competitivo. 
Laura Formentin, Diretora de Marketing da Hyundai Brasil. 

  
11:45/13:00 – Como o uso de “analytics” contribui para a criação e gestão de marcas valiosas. 
Alejandro Pinedo, Presidente da Interbrand Brasil. 

  
14:30/15:45 – O desafio de construir marca sem mostrar a marca. 
Rafael Sampaio, Vice-Presidente Executivo da ABA. 
 

  
16:15/17:30 – Red Bull: Criatividade e consistência em comunicação integrada para construção de marca. 
Pedro Navio, Diretor de Marketing da Red Bull. 

  
17:30/18:30 – Rede Globo: Novas alternativas em “Product Placement” para construção de marca. 
Márcia Ladeira, Diretora da Divisão de Merchandising da Rede Globo. 
  

----------------------------------------------------------------------------- 
2º Dia - Quinta-feira, 27 de agosto de 2009 

----------------------------------------------------------------------------- 
  
09:00/10:15 – “Como os problemas de Branding contribuíram para o declínio da indústria automobilística dos EUA”. 
David Eastman, Vice-Presidente da Pointlogic (EUA). 
  
10:45/12:00 – O valor das marcas está caindo? 
James Gregory, CEO da Core Brand (EUA). 
  
12:00/13:00 – Google e a experiência da Coca-Cola: construindo marcas através de plataformas digitais. 
Adriana Grineberg, Head of Sales do Google Brasil e Adriana Knackfuss, Gerente de Interactive Marketing da Coca-Cola Brasil. 
  
14:30/15:45 – O futuro das marcas de luxo no Brasil. Retrospectiva da pesquisa do mercado do luxo no Brasil (MCF 
Consultoria e GfK Brasil). 
Paulo Carramenha, Diretor Presidente da GfK Brasil. 
Cris Duarte, Diretora Executiva da MCF Consultoria e Conhecimento. 
Felipe Gomes, Gerente de Marketing da Audi no Brasil. 
Martin Pereyra, Presidente da Nespresso no Brasil. 
  



16:15/17:30 – Dove: Extensão de marca respeitando a identidade da marca. 
Patrícia Nogueira, Gerente da Marca Dove para a América Latina e Fernanda Conejo, Gerente da Marca Dove Brasil (Unilever). 
  
17:30/18:30 – Natura: Sustentabilidade e construção de marca. 
Ana Luiza Alves, Gerente Corporativa da Marca – Natura.  

   
PÚBLICO-ALVO 
Diretores e gerentes de marketing, de marcas e produtos, profissionais de pesquisa e serviços de marketing. Profissionais de agências de 
propaganda, comunicação, design e veículos, bem como a todos que queiram estar familiarizados com os mais atualizados conceitos de 
Branding. 
  
  

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Local: Auditório da Universidade Anhembi Morumbi 
Rua Casa do Ator, 275 – Vila Olímpia – São Paulo  
  

 Investimento:  Para 1 dia de Evento Para 2 dias de Evento 

Associados da ABA R$ 690,00 R$ 890,00 

Demais Interessados R$ 890,00 R$ 1090,00 

Estão inclusos no valor da inscrição: estacionamento, material didático, tradução simultânea, certificado de participação e coffee-
breaks. 
 

** Para alunos e professores da ESPM estão disponíveis 20 vagas com 50% de desconto (informar código 21). ** 
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