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Ideias em transformação
A 23ª edição do evento traz nomes de peso no cenário internacional,  
entre lideranças do mercado, para debater os novos rumos da comunicação

Por BEATRIZ LORENTE blorente@grupomm.com.br

Acontece nesta sema-
na o maior evento da in-
dústria de comunicação 
brasileira, o MaxiMídia 
2013, que reúne, no ho-

tel Unique, o Prêmio de Criatividade em 
Mídia e o Seminário Internacional de 
Mídia e Comunicação. Entre os dias 9 e 
10, alguns dos principais nomes e lide-
ranças do mercado discutirão questões 
de relevância estratégica e de integração 
entre agências, anunciantes e veículos. 
Ao debater cases e tendências, o encon-
tro — que foi reposicionado no ano pas-
sado, dando mais atenção ao conteúdo 
— joga luzes sobre temas que procuram 
gerar negócios. 

A proposta de apontar os novos ru-
mos da comunicação ganha mais refor-
ço internacional nesta 23a edição. Entre 
os palestrantes estão Kevin King, global 
practice chair da Edelman Digital, Hans 
Erik, diretor global de ativação da Hei-
neken, e o músico Perry Farrell, criador 
do Lollapalooza.

King, que estará ao lado de Yacoff 
Sar kovas, CEO da operação brasileira 
da rede, a Edelman Significa, mostra-
rá como a transformação do relaciona-
mento entre pessoas e marcas impacta 

diretamente o modo pelo qual se pen-
sam as estratégias de mídia, sobretu-
do no contexto da expansão das redes 
sociais. Entre os assuntos que aborda-
rá estão a utilização de posts pagos, a 
chamada publicidade nativa e publie-
ditoriais. “As mídias estão sendo mo-
vidas em outra direção. Com o adven-
to das redes sociais como o Facebook, 
as companhias ganham mais oportu-
nidades para escolher onde direcionar 
suas verbas, como patrocínios e posts 
pagos. Elas necessariamente não espe-
ram por um crescimento orgânico”, diz. 
De acordo com King, a entrada oficial 
da área de relações públicas no âmbi-
to pago mudará por completo os parâ-
metros éticos, comerciais e estratégi-
cos na conexão entre empresas, agên-
cias e veículos. 

Já Farrell, vocalista da banda Jane’s 
Addiction, vai levar ao MaxiMídia o seu 
conhecimento sobre festivais no painel 
em que será analisado o Lollapalooza, 
evento que surgiu como uma propos-
ta alternativa, mas que se tornou uma 
marca global de entretenimento. O fes-
tival de música sagrou-se como um dos 
maiores do mundo com edições em di-
versas cidades. Durante o encontro, Far-

rell apresentará os desafios de se cons-
truir uma marca no concorrido univer-
so do show business, além de formas de 
se viabilizar comercialmente o projeto 
e torná-lo internacional.

A Heineken também estará presente 
contando sobre como a marca conseguiu 
ganhar reconhecimento do seu público 
por meio de patrocínios. O formato é an-

tigo e bastante conhecido de todos para 
ativar marcas. A novidade é que nunca a 
ativação de marcas foi tão estratégica pa-
ra as companhias. Quem irá destacar as 
novas ferramentas inovadoras e os recur-
sos inusitados atuais é Hans Erik, diretor 
global de ativação em Amsterdã. Ele es-
tará ao vivo contando aos presentes no 
MaxiMídia como faz o que faz.  

Patrocínios

Encontro reúne lideranças, inclusive internacionais, para discutir cases e tendências do mercado

A 14a edição do Prêmio MaxiMídia/
Grupo RBS definiu os cases que ven-

ceram em 11 categorias em disputa, mas 
o Grand Prix só será conhecido na quar-
ta-feira à noite, no evento de premiação. 
O julgamento foi feito na semana passa-
da, com 39 jurados que analisaram 131 
peças inscritas.

“Vem pra rua”, da Leo Burnett Tailor 
Made e AgênciaClick Isobar para Fiat, 
venceu em duas categorias: Mídia Di-
gital e Mídia Mix. A única área que não 
teve ganhadores foi Televisão. 

Luiz Fernando Vieira, sócio e vice-
-presidente de mídia da Africa, um dos 
presidentes de júri, comenta que este 

ano o prêmio recebeu a maior quanti-
dade de inscrições desde que foi criado 
e destaca ainda o aumento do número 
de concorrentes em branded content. 
“Há campanhas interessantes que en-
volvem todas as mídias e não deixam a 
impressa de lado”, frisa. Também pre-
sidiram júris: Mônica Carvalho, vice-
-presidente de negócios da DM9DDB, 
e Rose Campiani, diretora de mídia da 
AgênciaClick Isobar.

Beatriz Lorente

“Vem pra rua” é premiado no MaxiMídia

Confira na TV Meio & Mensagem  
como foi o julgamento deste ano  
em http://bit.ly/156WR4R

Cases vencendores

Categoria Título Agência Cliente

Branded Content & Patrocínios “Experimento social” DM9Sul Fundação Pão dos Pobres

Cinema “Cinema Zenith” Havas Worldwide Citröen

Jornal “O último milagre de Santo Cristo” AgênciaClick Isobar Europa Filmes 

Mídia Digital “Vem pra rua” AgênciaClick Isobar Fiat

Mídia Mix “Vem pra rua” Leo Burnett Tailor Made Fiat

Mídia Mobile Aplicativo Nivea Sun AgênciaClick Isobar Nivea

Mídia Social “Dove - Retratos da real beleza” Ogilvy Brasil Unilever

Outdoor/Mídia Exterior ou Indoor “Food slot” Ogilvy Brasil Unilever

Rádio “Transmissão feita para você” DM9DDB Itaú

Revista “Nivea carregador solar” Giovanni+DraftFCB Nivea
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Marcas sob pressão
Painel debate como a busca por resultados imediatos pode afetar estratégias  
de marketing de longo prazo e o relacionamento das empresas com suas agências  
Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

Conciliar as pressões do 
cotidiano com as estraté-
gias de longo prazo é um 
desafio importante das 
empresas. O tema ganha 

foco no MaxiMídia, em painel com execu-
tivos de três grandes anunciantes: Bruno 
Cosentino, diretor de marketing das mar-
cas Brahma e Antarctica, Eduardo Traca-
nella, superintendente de mar keting do 
Itaú Unibanco, e Murilo Moreno, diretor 
de marketing da Nissan Brasil.

Na pauta, a equação entre uma postura 
defensiva, guiada pelos resultados finan-
ceiros, e a visão de futuro, necessária para 
qualquer companhia que pretenda cons-
truir uma história longeva com seus con-
sumidores. A busca pelo ROI e as mesas 
de compra também entram na discussão.

Antecipando-se ao debate, Tracanella 
conta que sua equipe está sempre pen-
sando em curto, médio e longo prazos. 
“Gestão do negócio é buscar eficiência 
e retorno de forma sustentável. Essa pa-
lavra faz diferença, estabelece premis-
sas”, ressalta. 

Um dos pontos que podem sofrer im-
pacto diante da necessidade de resulta-
dos imediatos é a relação com agências e 
serviços especializados em comunicação. 
“Falamos do curto prazo com as agências, 
do que precisa ser realizado para ontem, 
mas também de construção de marca”, afir-

ma Tracanella, para quem não há espaço 
para relações “jobeiras”. O Itaú Unibanco 
está com a DPZ há 35 anos e com a Africa 
desde que a agência foi fundada. 

Outro assunto que Tracanella pretende 
abordar é uma posição contrária a quem 
costuma tratar a tecnicidade como algo 

desfavorável à boa comunicação. Segundo 
ele, o ROI e outros instrumentos similares 
servem para os anunciantes melhorarem 
investimentos. Mas pondera que não é ex-
clusivamente a partir de tais ferramentas 
que as empresas tomam decisões. 

Murilo Moreno lembra que está em um 
mercado em que a discussão entre o ime-
diato e o longo prazo é muito significativa. 
O setor automobilístico é um dos mais com-
petitivos e sensíveis às variações econômi-
cas. “Quando o mercado vai bem, tudo ok. 
Quando a economia soluça, o cenário já 
se complica”. De toda maneira, ao mesmo 
tempo que se prioriza o curto prazo, é pre-
ciso prestar atenção ao longo, afinal, o ciclo 
médio de renovação do setor de automó-
veis varia entre cinco e sete anos. “Tenho 
reuniões no mesmo dia para falar de 2013, 
2017 e 2020”, conta. 

O ciclo mais longo de desenvolvimen-
to e lançamento de produtos dessa indús-
tria, que envolve sigilo, leva a relações 
mais estáveis com as agências de comu-
nicação. No que diz respeito ao ROI e às 
mesas de compra, o executivo da Nissan 
acredita que o assunto pesa mais para si 
do que para os companheiros de mesa, já 
que o Itaú está em serviços e a Brahma/ 
Antarctica lida com produtos de valor 
baixo e cuidar do curtíssimo prazo aca-
ba sendo mais fácil. Por outro lado, con-
forme ressalta, as mesas de compra en-
tendem mais o que afeta um produto de 
ciclo longo. “Todos sabem que não pode-
mos azedar nossa relação com as agên-
cias por questões comerciais”, pontua. 

Moreno, da Nissan: sensível à variação econômica, setor automobilístico prioriza o curto prazo
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Liderança dos 
novos tempos
Mais voltados ao diálogo com a equipe, profi ssionais que 
chegaram ao topo das agências discutem a fi gura do líder

Por NATHALIE URSINI nursini@grupomm.com.br

Ezra Geld, presidente da 
JWT, Luiz Fernando Mu-
sa, CEO da Ogilvy & Ma-
ther Brasil, Marcio Olivei-
ra, presidente da Lew’Lara\
TBWA, Márcio Santoro, co-

presidente e diretor executivo da Africa, e 
Marcos Quintela, presidente da Y&R e só-
cio do Grupo Newcomm. Eles representam 
a nova geração de líderes do mercado, um 
dos temas do MaxiMídia, e têm per� s bem 
distintos aos das lideranças anteriores. “O 
líder de antigamente falava uma língua di-
ferente de sua equipe”, observa Santoro. Se-
gundo ele, o papel de quem comandava a 
agência era como uma função � scal, nada 
colaborativa. “O novo ‘chefe’ precisa estar 
em dia com as novas tecnologias, saber rea-
lizar muitas tarefas ao mesmo tempo e tem 
de guiar a equipe”, explica.

Geld: “A ideia de que um superior pudesse aprender  com um subordinado não era cogitada”
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O MaxiMídia tem como objetivo 
promover refl exões sobre o mercado de 
comunicação a partir de especialistas, 
mas agora também conta com a visão 
de gente de fora da indústria. O formato 
Inspiration fornece doses concentradas 
de inspiração, como diz o nome. São 
duas apresentações de dez minutos 
cada. Os convidados são o fi lósofo Luiz 
Felipe Pondé e a atriz e apresentadora 
Regina Casé. Pondé é colunista da Folha 
de S.Paulo e seus textos costumam 
gerar muitos comentários. É autor, entre 

Inspiração que vem de fora

Para Geld, a principal preocupação dos 
líderes é manter um ambiente em que as 
pessoas gostem de trabalhar. “Temos de 
liderar de modo que as pessoas se sintam 
 elementos-chave no processo”. Ele defen-
de que o papel de quem comanda é inspi-
rar  funcionários. Deve-se estar disposto a 
ouvir e aprender. “A ideia de que um supe-
rior pudesse aprender com um subordina-
do não era cogitada. Isso mudou bastante”.

Reconhecimento é outro aspecto indis-
pensável. Oliveira lembra-se de que come-
çou como trainee da Microsoft. Depois, 
passou por Sony, AlmapBBDO,  Y&R e em 
1999 chegou a Lew’Lara. No � m de 2012, 
Oliveira tornou-se sócio e presidente. Para 
ele, trabalhar em conjunto com a equipe 
é essencial. “Hoje está à prova a viabiliza-
ção das ideias, que podem ser tão comple-
xas quanto nosso consumidor”, completa.

outros livros, de Guia Politicamente 
Incorreto da Filosofi a (editora Leya). 

Regina Casé, por seu turno, tem 
a comunicação no histórico familiar. 
O avô paterno, Ademar Casé, é 
considerado um dos pioneiros do rádio 
no Brasil. O pai, Geraldo César Casé, 
foi produtor, escritor e diretor de TV. 
Regina arrebatou fãs na televisão, 
primeiro com papéis humorísticos em 
novelas e séries, e depois na condução 
de programas populares. Apresenta 
atualmente o Esquenta.

apresenta com exclusividade, no Maximídia,
as perspectivas para os negócios na visão
dos presidentes das maiores empresas do país.

Para onde
a economia
vai nos levar

em 2014?
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PATROCINADORA MASTER
DO MAXIMÍDIA 2013

Porque acreditamos
e investimos no potencial

da mídia brasileira.

MAXIMÍDIA
10 de outubro, às 15h
Apresentação: Cláudia Vassallo,
Diretora Superintendente da UN EXAME da Abril

PATROCINADORA MASTER
DO MAXIMÍDIA 2013
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e investimos no potencial

da mídia brasileira.
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Especialidade em evolução
Mudanças rápidas na mídia dão aos profissionais da área um papel mais estratégico

Por nathalie ursini nursini@grupomm.com.br

O papel do profissional de 
mídia não é o mesmo de 
dez anos atrás. Essa pre-
missa dá o tom do painel 
que analisará a evolução 
do especialista nessa área. 

Participam do debateDaniel Chalfon, só-
cio e vice-presidente de mídia da Loduc-
ca, Fátima Rendeiro, diretora-geral de mí-
dias e conexões da NBS, Igor Puga, sócio e 
diretor executivo da ID, e Luiz Fernando 
Vieira, sócio e vice-presidente de mídia da 
Africa. Entre os assuntos que devem ser 
abordados estão compra de mídia por al-
goritmo, algo que já vem acontecendo em 
alguns mercados internacionais, e outros 
desafios impostos pela tecnologia. 
    Vieira, que também é presidente do 
Grupo de Mídia, ressalta que o profissio-
nal da área é peça estratégica no atendi-
mento de um cliente. “O mídia é um dos 
mais importantes para defender a linha 
de comunicação de uma marca”, diz. 

Por isso, ele defende que a nova gera-
ção precisa entender o que o especialista 
da área pode fazer pela marca. “As novida-
des são tantas que muitas vezes o mídia 

“O público quer conteúdo.” A 
afirmação de Maurício Mota, sócio 
da produtora The Alchemist, revela 
o foco de sua palestra no MaxiMídia: 
provar que o conceito de branded 
content traz uma armadilha. Para 
ele, que estará no painel ao lado 
de Gustavo Diament, da Spotify, o 
objetivo das marcas deve ser realizar 
boas histórias para as pessoas, mais 
do que ações que ressaltem o perfil 
e os valores da empresa. “Quando se 
coloca o ‘branded’ antes, você estraga 
a surpresa e controla a reação das 
pessoas ”, afirma. Um caminho 
eficaz para as marcas, segundo 
ele, é aumentar o investimento em 
conteúdos próprios e nos feitos pelas 
produtoras, com o pensamento: 
“eu assistiria se não fosse da minha 
empresa?” Segundo Mota, quando a 
marca vira produtora e distribuidora, 
os  veículos se abrem mais a novos 
modelos e roteiristas ficam dispostos 
a criar conteúdos mais pertinentes. 
O compartilhamento pelo público 
é resultado de um ciclo bem 
cumprido. “As pessoas só repassam 
o que acham bom, emocionante, 
engraçado ou útil”.

Mirella Portiolli

Conteúdo sim,  
mas, como?

apresenta ao criativo uma nova ferramen-
ta ou um novo canal, que acaba sendo o 
grande diferencial da campanha”, explica. 
Para Vieira, o mídia pode ser comparado 
a um médico. “Imagine um médico for-
mado em 1988 que nunca mais estudou 
e nem se atualizou. Você se consultaria 
com ele?”, comenta. 

Na opinião de Chalfon, o desafio está 
em nivelar o mercado de mídia. “Ele mu-
da muito rapidamente. Temos de decidir 
onde investir a verba dos clientes, sem-
pre apostando naquilo que traz resultado. 
Mas nem todas as agências estão inves-
tindo na área. Ainda faltam capacitação 
e recursos de maneira uniforme”, afirma. 

Luiz Fernando Vieira: mídia é essencial para defender a linha de comunicação de uma marca 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1580, p. 36-40, 7 out. 2013.
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