
19 ago 2013 •

43

EU INDICO

AgENDA

Renato MulleR
Diretor de planejamento  
da Tribo Interactive

“Os profissionais de marketing preci-
sam aprender a fazer um bom brie-

fing”, afirma o diretor da Miami Ad Scho-
ol/ESPM Paulo Sérgio Quartiermeister. A 
declaração sintetiza o surgimento do cur-
so Rehab para clientes, que será ofereci-
do pela escola de criação publicitária em 
São Paulo, a partir desta sexta-feira, 23. 

Quartiermeister, que já trabalhou nas 
áreas de marketing de empresas como 
Johnson & Johnson, Nestlé e Brastemp, 
acredita que a dificuldade em gerar  
briefings inspiradores para as agências 
acontece em companhias de grande e pe-
queno porte. Entre as consequências des-
se descompasso está a entrega de cam-
panhas que não se adequam aos propó-
sitos do cliente. Após consultar profissio-
nais de marketing e de agências e cons-
tatar que as escolas ainda não cobriam o 
assunto, a equipe da Miami Ad School/ 
ESPM desenvolveu o curso. “Acredita-
mos que a iniciativa trará resultados pa-

CUrsO

Reabilitação para 
profissionais de marketing 
Miami Ad School/ESPM oferece aulas com executivos e diretores  
de agências que alinharão critérios para a produção de briefing inspiradores
Por  isabella lessa ilessa@grupomm.com.br

ra a marca. Os profissionais aprenderão 
a lidar com as agências como verdadei-
ros parceiros estratégicos”, diz, embora 
reconheça que o principal desafio será 
a aceitação por parte dos profissionais 
da área de marketing. O programa tem 
ainda como público-alvo quem atua nas 

equipes de atendimento das agências.
O curso está dividido em três etapas e, 

ao final de cada uma delas, os alunos terão 
de apresentar um trabalho para mostrar 
aquilo que aprenderam. Além de explicar 
como se faz um bom briefing, a Miami Ad 
School/ESPM tratará de assuntos como o 
relacionamento entre clientes e agências, 
a cabeça dos criativos e agências digitais. 
A ideia é também fornecer aos alunos cri-
térios para avaliação da qualidade criativa 
e da efetividade das propostas apresenta-
das pelas agências parceiras.

Seguindo a tradição da instituição, as 
aulas serão ministradas por profissionais 
do mercado, como João Ciaco, diretor de 
publicidade e marketing de relaciona-
mento da Fiat; Rafael Pitanguy, diretor 
de criação da Africa; e Rafael Donato, di-
retor de criação da Ogilvy. 

As inscrições para Rehab de cliente es-
tão abertas. Para saber mais informações, 
acesse: www.miamiespm.com.br/rehab.

CONGRESSO 19 A 22/8
Transição e convergência
A Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET) comemora 25 anos na 
edição 2013 do SET Broadcast & Cable. 
Durante quatro dias serão debatidos 
avanços tecnológicos, regulatórios e 
científicos dos sistemas de radiodifusão. 
Painéis discutirão, entre os temas, 
convergência e transição, já que o 
mercado prepara-se para o desligamento 
do sinal analógico. Um dos palestrantes 
deste ano é Nizan Guanaes, chairman 
do Grupo ABC, que falará sobre o 
papel da publicidade nos modelos de 
comercialização de novas plataformas. 
O evento também receberá executivos 
de redes de televisão e integrantes do 
Ministério das Comunicações. inf.: http://
www.broadcastcable.com.br/

CURSO 19/8
FuTebol na sala de aula
O Ibmec/RJ promove o Curso de Extensão 
em Gestão do Futebol no Século 21, com 
foco em planejamento e estruturação do 
departamento de futebol. A primeira aula 
será ministrada por Maurício Assumpção, 
presidente do Botafogo. inf.: solucoes@
grupoibmec.com.br ou (21) 3284-4000

FEIRA 19 A 22/8
volTa às aulas
Esta é a 27ª edição da Feira Internacional 
de Produtos para Papelaria, Escritórios e 
Escolas, a Office Brasil Escolar. Mais de 
200 expositores apresentarão novidades 
e tendências da próxima temporada 
para o varejo. inf.: (11) 2226-3100 ou www.
officepaperescolar.com.br

PALESTRAS 19 e 20/8
responsabilidade civil na web
A Esic Business & Marketing School 
realiza, em Curitiba, uma série de 
palestras sobre marketing digital, 
ministradas por profissionais da 
área. Desafios para o segmento e a 
responsabilidade civil na internet 
são alguns dos pontos que serão 
abordados. As inscrições são gratuitas, 
mas há limite de vagas. inf.: http://www.
posmarketingdigital.com.br/semana-
marketing-digital/ ou 0800-413742

LANÇAMENTO 20/8
eMpresa alinhada
O livro Alinhamento Total no Brasil, que 
discute como alinhar as competências 
de cada pessoa em uma companhia, 
abordando desempenho, entre outros 
temas, será lançado na Universidade 
Anhembi Morumbi (SP). Um dos autores, 
Riaz Khadem, estará presente para uma 
palestra. inf.: www.bsp.edu.br

FÓRUM 20 e 21/8
soluções para TeleFonia Móvel
Para fomentar iniciativas entre 
desenvolvedores de aplicativos móveis 
e mostrar o cenário desse setor, o Fórum 
Mobile Apps reúneos palestrantes 
Alessandro Siqueira Bueno, da Microsoft 
e Pablo Larrieux, da Telefônica/Vivo. inf.: 
http://www.networkeventos.com.br

PALESTRAS 21 A 23/8
Trabalho e Mídia
O Sindicato das Agências de Propaganda 
do Estado de São Paulo (Sinapro-SP) 
oferece um ciclo de palestras em São 

Paulo e no interior paulista: Temas 
Trabalhistas Atuais e A Convergência 
das Mídias, apresentadas por Fabiana 
Robertoni e por Toninho Rosa, 
respectivamente. inf.: (11) 3035-0099/3035-
0096 ou marketing@sinaprosp.org.br

FÓRUM 22/8
Tecnologia no inTerior
Ribeirão Preto sedia a 9ª edição do LCS 
Fórum, que, neste ano, terá o tema 
mobilidade, consumerização e nuvem. 
Anderson Figueiredo, gerente de 
pesquisa e consultoria do IDC, irá exibir 
um painel no evento, que também conta 
com uma área expositiva. inf.: http://www.
lcsforum.com.br

EVENTO 24/8
car oF The Year 2013
A edição brasileira da revista Robb Report 
organiza a terceira edição do evento 
em Bragança Paulista, que reunirá de 
empresários a jornalistas para avaliar 
os melhores carros de luxo em diversas 
categorias. inf.: http://www.robbreport.com.
br/mes-42/car-of-the-year-2013/

CAMPEONATO 24 e 25/8
Jogo sério
O evento Batalha dos Games pretende 
ser um grande parque de diversões 
para públicos diversos. A competição 
envolve diversas “arenas”: videogames, 
jogos para PC, card games, tabuleiros, 
fliperamas tipo arcade, consoles e até 
concurso de cosplay. Estarão presentes 
celebridades e nomes conhecidos dos 
gamers. Entre eles, Danilo Gentili, que 
lançará seu jogo de tabuleiro. inf.: http://
www.batalhadosgames.com.br

FILME  Sinédoque, nova YoRk (ChaRlie 
kaufMan) Foi a primeira experiência de 
direção de Charlie Kaufman, roteirista 
mais conhecido por Quero Ser John 
Malkovich e Brilho Eterno de Uma Mente 
Sem Lembranças. Apesar de um pouco 
difícil pela falta do ritmo cinematográfico  
que estamos acostumados, o filme 
mostra de um jeito muito interessante 
como é a cabeça de um artista, seu ego, 
seu processo construtivo e como ele é 
devorado pela própria criação. 

LIVRO faMa & anoniMato (GaY taleSe) Esse 
compilado de reportagens, que vão desde as 
peculiaridades de Nova York à construção de 
uma ponte, é recheado de histórias simples 
que tiram sorrisos do rosto. Uma boa lição de 
como olhar o mundo e a vida

SITE ifttt (httpS://ifttt.CoM) Coloque a 
internet para trabalhar por você. O nome 
vem de If This Then That. Ele ajuda-lhe a 
criar relações entre ações/informações 
que estão na rede (até objetos 
conectados), como a frase sugere. As 
possibilidades são inúmeras. Você pode 
criar receitas, mas já existem várias. 
Desde coisas úteis como “Se for chover na 
minha cidade, me mandar um SMS” ou 
“Se for tagueado em um foto no 
Facebook, salvar no meu Google Drive” e 
até outras divertidas como “Se acontecer 
uma epidemia Zumbi, mude a cor das 
lâmpadas da minha casa para vermelho”.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1573, p. 43, 19 ago. 2013.




