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A velocidade das tarefas e atribuições 
cotidianas acaba reservando poucos 

momentos para os pro� ssionais de mí-
dia refletirem com mais profundidade 
sobre o contexto econômico e social que 
serve como pano de fundo para as rela-
ções de negócios. Com o objetivo de ofe-
recer tempo e um cenário convidativo a 
essas análises e debates, a oitava edição 
do Mídia Master Brasil reuniu pro� ssio-
nais que atuam em agências, empresas 
anunciantes  e veículos de comunicação, 
convidados a interromper a rotina e par-
ticipar de um evento de relacionamento 
e aprendizado.

Promovido pelo Grupo Meio & Men-
sagem, o encontro teve a participação de 
aproximadamente 150 pro� ssionais de 
mídia, entre os dias 21 e 23 de maio. As 
dependências do hotel So� tel Jequitimar, 
no Guarujá (litoral paulista), serviram co-
mo palco de discussões, apresentações de 
dados sociais e econômicos e, sobretudo, 
troca de ideias e de experiências entre as 
pessoas que atuam nesse segmento da in-
dústria publicitária.

Durante três dias, os convidados pu-
deram assistir a seminários conduzidos 
por professores do Instituto de Ensino e 
Pesquisa (Insper), que trouxeram dados 
atualizados e pesquisas recentes sobre 
as transformações do cenário econômi-
co global e nacional, o contexto político 
brasileiro, planejamento estratégico e ten-
dências regionais de consumo. Mais do 
que apontar caminhos a serem seguidos, 
a proposta era colocar em pauta assuntos 
que, direta ou indiretamente, in� uenciam 
o cotidiano e as tomadas de decisão dos 
pro� ssionais do mercado.

O primeiro dia do evento foi dedicado 
a um estudo psicológico e social do ato 

de consumir. O professor Otto Nogami 
retomou a fase do nascimento e criação 
do ser humano para relacionar a neces-
sidade de consumir produtos e serviços 
às necessidades básicas e instintivas. Se-
gundo ele, o homem vem ao mundo cheio 
de desejos, e o ponto interessante para 
os pro� ssionais do mercado publicitário 
é que, ao longo da vida, esses desejos ja-
mais serão saciados, pois é inerente ao 
ser humano pautar novos objetivos tão 
logo conquiste os anteriores. Em suma: 
sempre haverá espaço para novos sonhos, 
que, na linguagem publicitária, podem 
ser traduzidos por produtos, serviços ou 
outros bens materiais. Nogami também 
esboçou modelos de cenários econômi-
cos ideais, ressaltando a necessidade da 
priorização do investimento para aque-
cer a economia. 

No mesmo dia, os assuntos políticos fo-
ram trazidos à tona. Com diversas críticas 
em relação à máquina administrativa na-
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Para relaxar e pensar
Em sua oitava edição, Mídia Master Brasil reúne 
pro� ssionais para compartilhar ideias e re� etir sobre a indústria
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cional, o professor Carlos Melo apontou a 
falta de amadurecimento da democracia 
nacional, fazendo uma retrospectiva his-
tórica dos governos que comandaram a 
nação desde a Independência do Brasil. 
Para ele, é imprescindível um claro en-
tendimento da importância dos atuais 
programas sociais e medidas do governo 
para a formação de uma classe consumi-
dora saudável e de uma sociedade capaz 
de evoluir politicamente.

Networking
Os convidados do Mídia Master tam-

bém tiveram a oportunidade de ver mo-
delos de planejamento estratégico e en-
tender a importância do planejamento 
e da base teórica que deve anteceder as 
principais ações das companhias. Convi-
dados a opinar e a ilustrar os temas apre-
sentados com suas próprias experiências, 
os participantes puderam expor alguns 
dos problemas e contradições com os 

quais se deparam no dia a dia e conhe-
cer as maneiras como os colegas lidam 
com os mesmos obstáculos. O ciclo de 
palestras se completou no terceiro dia 
com a apresentação de Eduardo Gianet-
ti da Fonseca, sobre o tema “Felicidade”.

O intercâmbio de ideias foi o princi-
pal elemento presente no Guarujá du-
rante o evento. Os co� ee-breaks, almo-
ços, jantares e coquetéis oferecidos pe-
los patrocinadores promoveram, além de 
descontraídos  momentos de bate-papo, 
a reunião de pessoas que compartilham 
o mesmo ambiente de negócios.

No almoço do primeiro dia, o UOL 
aproveitou para anunciar o aplicativo 
UOL na Copa, um novo serviço do por-
tal voltado ao torneio de futebol mais im-
portante do mundo. Os convidados pu-
derem ver demonstrações da ferramen-
ta e baixá-la em tablets e smartphones. 

Também promotor de um almoço, 
o Estadão aproveitou a ocasião para 
homenagear  o jornalista e acionista do 
grupo Ruy Mesquita, morto naquela se-
mana após um longo período de luta con-
tra um câncer. Durante o evento, a dire-
tora comercial do Grupo Estado, Selma 
Souto, ressaltou que o momento era triste 
para todos aqueles que tiveram a oportu-
nidade de conviver com “Dr. Ruy”, como 
era conhecido, e também para o Brasil.

À noite, o Valor Econômico e a revista 
Veja Brasília promoveram o tradicional 
coquetel, à beira da piscina. No jantar, o 
SBT levou aos convidados um pouco do 
universo lúdico da novela Chiquititas, 
sua nova novela infanto-juvenil que es-
treia na grade em julho. Parte de um dos 
cenários da nova trama foi ambientada 
no restaurante. O Grupo RBS ofereceu o 
jantar do segundo dia.

Para demonstrar a importância de ser 
estratégico e de saber jogar dentro do uni-
verso da comunicação, a Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) le-
vou o campeão de pôquer André Akka-
ri, que mostrou as melhores estratégicas 
para vencer nas partidas, como se mos-
trar sempre forte diante do adversário e 
ter plena atenção a todos os seus movi-
mentos. A oitava edição do Mídia Master 
Brasil teve patrocínio de O Globo, Ban-
deirantes, Ótima, Sky Publicidade e Terra.  O ciclo de palestras se completou com apresentação de Eduardo Gianetti da Fonseca 
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Uma pausa para lazer e relacionamento

Adriana Rosa (F/Nazca Saatchi&Saatchi), Marcelle Villar (NBS), Fátima 
Rendeiro (Quê Comunicação) e Janine Mark (WMcCann) 

Nilson Moysés (Ótima), Selma Souto (Estadão)  
e Marcelo Oréfice (Canal Rural)

Mari Macabelli (Publicis), Maria Elena Lioi  
(BRF Brasil Foods) e Alice Orlando (Age)

Rafael Jimenez (Elemidia) e Iuri Maia (Publicis)

Giancarlo Paladino (Terra), Luis Telles (Terra) e 
Roberto Gnypek (McDonald’s Brasil) 

André Frasca ( Revista Seleções)  
e Celso Forster (ESPM)

Wagner Martins (Record News), Silvia Tajiki 
(Publicis) e Ricardo Nunes Ribeiro (SBT)

Alexandre Leite (GoodCard), Felipe Goron (Grupo RBS), Júlio César Ferreira 
(Revista Brasileiros) e Maurício Borges (Eudora/ Grupo Boticário)

Marcia Ar (Ogilvy Brasil), Cristina Da Hora (Alpha FM),  
e Fátima Rendeiro (Quê Comunicação)

Flavio Franco, Thiago Fernandes (ambos Borghi/Lowe),  
Fabio Nocetti (Z+) e Thiago Moraes (Havas)

Paulo Gregoraci (WMcCann), Alexandre Ugadin (Giovanni + DraftFCB), Claudio 
Santos (RedeTV), Luiz Gini (Neogama/BBH) e Luis Fernando Vieira (Africa)

Maurício Jacob (Disney Media +) 
e Fábio Freitas (Africa)

Alessandro Visconde (Dentsu) e 
Daniella Gallo (Ogilvy)

Karla Villela (Artplan), Caroline Magalhães (Fiat)  
e Keila Silva (Artplan)

Gustavo Gaion, Marcelo Aquilino e Glaucia 
Montanha (todos Y&R)

Silvia Tajiki (Publicis), Rafael Amorim (Talent),  
Rafael Jimenez (Elemidia) e Maurício Almeida (Talent)

Rosana Ribeiro (Borghi/Lowe), Paulo Gregoraci (WMcCann) e 
Alexandre Ugadin (Giovanni + DraftFCB)
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissionais de mídia, São Paulo, p. 40-41, 17 jun. 2013.




