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O Brasil para o mundo
Evento do Grupo Meio & Mensagem em Nova York pretende mostrar
potencial do País para grandes anunciantes, agências e veículos
Por Felipe Turlão fturlao@grupomm.com.br
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Com isso, elas geram riqueza e ampliam a
capacidade de consumo das famílias”, analisa. Outra surpresa que o executivo promete
exibir aos norte-americanos é que a emersão
da classe C, da qual tanto se fala no exterior,
não chamará tanto as atenções na próxima
década quanto o crescimento da classe D.
“Vou tratar da força do mercado brasileiro. Destacarei também como trabalhamos para acelerar o crescimento por meio
de investimentos contínuos, bem como o
papel da Unilever dentro do contexto nacional, direcionado pelo conceito central
da nossa visão de desenvolvimento sustentável”, afirma Kruythoff.
Os profissionais do mercado de agências também terão voz no Brasil.Inc. “Primeiro, Luiz Lara (presidente da Abap e da
Lew’Lara\TBWA) falará sobre as características e peculiaridades do mercado brasileiro de comunicação. A seguir, Martin Sorrell (CEO do grupo WPP) e Nizan Guanaes
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m 1962, a música brasileira invadiu No- neste novo Brasil e as perspectivas macro- Nóbrega, que tem uma visão sóbria, pova York e apresentou ao mundo a Bossa econômicas para os próximos anos. “Em rém otimista sobre o Brasil.
Nova, no famoso show do Carnegie Hall que minha palestra, buscarei mostrar as trans“As transformações institucionais do pecontou com atrações como João Gilberto, formações sociais, políticas e econômi- ríodo nos legaram uma democracia conSérgio Mendes e Tom Jobim. Agora, quase cas do Brasil a partir da democratização. solidada e funcional, malgrado os níveis
cinquenta anos depois e seis quilômetros Apresentarei dados sobre a espetacular de corrupção e a ainda baixa qualidade
acima da mítica casa de shows, será a vez do expansão da classe média, a elevação do do sistema partidário. O País é menos vulmercado publicitário brasileiro se apresen- contingente de consumidores e a redução nerável a crises externas, se tornou credor
tar ao mundo no The Plaza Hotel, próximo da pobreza e das desigualdades”, adianta externo e goza da classificação ‘grau de inao Central Park, para uma plateia restrita
de cerca de 150 pessoas, incluindo líderes
globais de grandes anunciantes e agências.
O Brasil.Inc by Meio & Mensagem
ocorre em 20 de setembro e terá apresentações de alguns dos principais nomes
do mercado brasileiro de comunicação,
marketing e mídia, além de palestrantes dos
setores econômico e político, e de convidados internacionais. O objetivo é apresentar
as peculiaridades do País para executivos
globais de anunciantes, agências e veículos,
Palestrante
Tema
incluindo dados macroeconômicos sobre
o Brasil e seus consumidores, e um retraMaílson da Nóbrega – sócio da Tendências
Visão Macro-Econômica: Um Brasil,
to dos preparativos para a Copa do Mundo
Consultoria e ex-ministro da Fazenda
Múltiplas Oportunidades
e os Jogos Olímpicos. “Queremos mostrar
Visão dos Anunciantes: Um Novo
Kees Kruythoff – presidente da Unilever
o Brasil para os principais players da área
Consumidor Dinamiza a Economia: a Hora é
Brasil
de comunicação no mundo. O evento será
Agora
aberto somente a convidados, dentre CEOs
Mauro Multedo – vice-presidente de
Visão dos Consumidores: O Novo
de agências e CMOs dos grandes anuncianmarketing do McDonald’s
Consumidor Brasileiro
tes do setor dos Estados Unidos e Europa”,
Luiz Lara – sócio da Lew´Lara\TBWA e
Visão da Comunicação: O Mercado Brasileiro
afirma José Carlos de Salles Gomes Neto,
presidente da Abap
de Comunicação: Diferenças e Performance
presidente do Grupo Meio & Mensagem.
Visão do Investimento: De Fora para Dentro
O evento integra a plataforma Brazil BrieMartin Sorrell – CEO do WPP – e Nizan
e de Dentro para Fora: Investir para Ocupar
fing, que tem a missão de gerar conteúdo
Guanaes – chairman do Grupo ABC
Espaços
especial voltado para companhias estranNelson Sirotsky – presidente do Grupo RBS –
geiras interessadas no mercado brasileiro.
Visão da Mídia: A Potência Nacional e a Força
e Roberto Civita – presidente do Conselho de
A primeira atração do Brasil.Inc será
Regional Unidas Num Cenário de Expansão
Administração do Grupo Abril
Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda durante o governo FHC e presidente
Visão de Esportes e Entretenimento: Dois
Orlando Silva – ministro dos Esportes
Eventos Esportivos Vão Transformar o País
da Tendências Consultorias. Caberá a ele
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nos Próximos 10 Anos
apresentar as oportunidades que surgem

Moderador
Joe Leahy – Financial Times
PoppyHarlow – CNN Money

Keren Blankfeld – Forbes Magazine

Pat Mitchell – Paley Center for Media

Darren Rovell – CNBC
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Conheça o conteúdo do Brasil.Inc

ut

Um QG em Nova York
A

Um pequeno QG do Meio &
Mensagem foi montado em Nova
York para garantir que tudo dê
certo antes, durante e depois da
realização do Brasil.Inc. Ao todo,
32 profissionais daquele país estão
envolvidos no evento.
A DKC foi contratada para fazer
o trabalho de relações públicas
junto aos formadores de opinião nos
Estados Unidos, com envolvimento
de 12 profissionais. Dentre suas
funções está explicar a importância
da publicação no mercado brasileiro
e atrair as atenções para o evento,
que contará com cobertura de
veículos importantes dos Estados
Unidos e Europa.
Outro parceiro é a J. A. Meier, que
oferece cinco profissionais dedicados

para gerir o controle de registros
e informações sobre o evento para
o público interessado. Além disso,
uma equipe de 15 pessoas da FIUR
Productions faz a produção do evento,
ao lado da Super Nova, que enviará cinco
profissionais do Brasil.
Outra frente é o trabalho de
comunicação do evento que está sendo
conduzido pelos escritórios de São
Paulo e de Nova York da Africa. Com um
tom sóbrio, a campanha publicitária
quer mostrar que os norte-americanos
conhecem o Brazil com Z, e que o
evento é a oportunidade para eles
conhecerem o Brasil com S.
O Brasil.Inc tem patrocínios de
Holding Clube, O Estado de São Paulo,
Rede Globo e Veja, além de apoios
setoriais de Turner e ESPN.

vestimento’”, descreve. “Assim, apesar dos
enormes desafios do Brasil, como os de
melhorar a qualidade da educação e realizar reformas estruturais, especialmente
a tributária e a previdenciária, há razões
para acreditar que a realidade brasileira é
promissora”, analisa.
Os anunciantes brasileiros estarão representados pelo holandês Kees Kruythoff, presidente da Unilever Brasil, e Mauro
Multedo, vice-presidente de marketing da
operação local do McDonald’s. Os temas de
suas abordagens focam o novo consumidor
brasileiro, com a promessa de ir além de refletir sobre a classe C. “Quero fugir dos dados e partir para reflexões, como o fato de
que as grandes mudanças sociais são ligadas ao papel das mulheres, que lideram o
movimento de formação de mercado consumidor desde o começo dos anos 1980”,
pontua Multedo.
“As mulheres já são maioria dentre os tomadores de crédito desde o final dos anos
1990 e até mesmo nas universidades elas já
ultrapassaram os homens em quantidade.
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(chairman do grupo ABC) abordarão o panorama de negócios no setor de agências e as
futuras oportunidades”, resume Salles Neto.
Já a mídia brasileira será apresentada
aos convidados por Roberto Civita (presidente do conselho administrativo do Grupo Abril) e Nelson Sirotsky (chairman do
grupo RBS). “Com os olhos do mundo voltados para o nosso mercado, temos a chance de colocar nossos produtos de mídia na
vitrine mundial, criando um círculo virtuoso que beneficiará a nossa economia”, afirma Sirotsky. “Queremos dizer que temos
uma comunicação de classe mundial e que
nossos consumidores estão ávidos por conhecer novos produtos e participar deste novo patamar de consumo”, completa.
O último compromisso do Brasil.Inc é a
apresentação de Orlando Silva, ministro dos
Esportes, que falará sobre Copa do Mundo
e Jogos Olímpicos. “É a primeira vez que o
mercado terá a oportunidade de divulgar a
importância do País, bem como a relevância da comunicação por aqui e as oportunidades que são oferecidas”, frisa Salles Neto.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1475, p. 50, 5 set. 2011.

