
P R O X X I M A   2 0 2 0

26 — 29 de outubro

‘20



P R O X X I M A   2 0 2 0P R O X X I M A   2 0 2 0

 DESAPRENDA. REPROGRAME-SE.

“O analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler 
e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender 
e reaprender”. A frase, do pensador norte-americano Alvin Toffler 
(1928-2016), inspirou as palavras de ordem acima, que já estão  
na comunicação do ProXXIma desde o início do ano passado,  
por acreditarmos que as transformações do mundo acabam 
por forçar cada profissional a estar em constante atualização  
e capacitação para se manter relevante no mercado.

Neste ano de 2020, único em suas características, o futuro invadiu 
nossas vidas e pudemos sentir o ritmo das mudanças ainda mais 
acelerado. O que torna um momento de pausa para reflexão ainda 
mais importante. Caso contrário, acabamos nos deixando levar pelo 
furacão e vamos para onde ele nos leva, que não necessariamente  
é onde gostaríamos de chegar.

No ProXXIma tivemos que desaprender e nos reprogramar. Tínhamos 
um evento físico preparado para acontecer poucas semanas depois 
do início da quarentena. Desde então abandonamos crenças, 
questionamos tudo, e construímos um novo evento para você, agora 
em uma plataforma 100% digital. 

Uma crença, no entanto, nós não abandonamos. A de que, 
independente do meio, o conteúdo ainda é rei. Construímos cada 
trilha, e cada painel dentro desta trilha, com todo o cuidado para levar 
até você algo único no meio do oceano de lives que invadiu nossas 
vidas. Acredito que a atenção que você puder dedicar a este evento 
será retribuída com muito valor.

Aproveite !

ProXXIma 2020
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EXPOSITORES PATROCÍNIO MASTER

PATROCINADORES SETORIAIS
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ENTRE NO SITE EVENTO.PROXXIMA.COM.BR E CLIQUE NO BOTÃO EVENTO ONLINE.

DENTRO DA PLATAFORMA CLIQUE EM ABRIR LOBBY

1

2

8
ÁREA DE NETWORKING

Possui a lista de todos os participantes que 

estão online e é possível realizar chamadas de 

vídeo ou envio de mensagem privada. 

1
PROGRAMAÇÃO

Acesso  agenda completa do evento com a 

possibilidade de adicionar ao seu calendário. 

DICA: 
ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO DO DIA E 
JÁ BLOQUEIE ALGUNS HORÁRIOS EM SUA 
AGENDA.

2
WORKSHOP

Workshop ao vivo. 

PLENÁRIA PRINCIPAL

Conteúdo ao vivo. É possível 

deixá-lo no modo picture in picture 

e navegar pelo resto do evento.  

3

DICA:  
APROVEITE O MODO PICTURE IN PICTURE E 
ASSISTA AO CONTEÚDO ENQUANDO NAVEGA  
PELO RESTO DO EVENTO. 

ÁREA DE VIRTUAL BOOTH

Os estandes virtuais estarão 

abertos durante todo o evento 

para visitação.

7

DICA: 
NAVEGUE PELO CONTEÚDO EXCLUSIVO QUE 
NOSSOS EXPOSITORES PREPARARAM 
PARA VOCÊ.

6
Q&A COM PALESTRANTES

Após alguns painéis, o palestrante 

estará disponível para interação. 

É possível entrar com sua câmera 

ligada ou apenas como espectador. 

DICA: 
APROVEITE PARA ESCLARECER SUAS 
DÚVIDAS SOBRE O CONTEÚDO APRESENTADO. 

PLENÁRIA 2
CONTEÚDO ON DEMAND

Conteúdo ao vivo. É possível 

deixá-lo no modo picture in picture 

e navegar pelo resto do evento.  

Será disponibilizado em até 3 horas após o 

conteúdo ser exibido na plenária principal.

DICA: 
NÃO DEIXA NADA PARA TRÁS, SE PERDEU  
ALGUM CONTEÚDO, VOCÊ PODERÁ ASSISTI-LO  
EM ATÉ 90 DIAS APÓS O EVENTO.  

4
5
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1 PROGRAMAÇÃO

Clique em  detalhes no conteúdo que deseja reservar em sua agenda.

ESCOLHA O FORMATO QUE DESEJA SALVAR E ADICIONE A SUA AGENDA PESSOAL. 2

3 PLENÁRIA PRINCIPAL

DICA: 
APROVEITE A ÁREA DE CHAT PARA TROCAR 
INFORMAÇÕES E COMENTÁRIOS COM 
OUTRAS PESSOAS ACOMPANHANDO 

O PAINEL.

A
B

C

MENU LATERAL
PICTURE-IN-PICTURE

CHAT

Navegue pelas salas e demais espaços do 

evento. Continue assistindo ao conteúdo 

enquanto navega pelo resto do evento. 
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23/10
15h

WARM UP

The Playbook 
To (Re)Igniting 
Growth*

A economia do mundo não vai se 

recuperar tão cedo. Há mais riscos e 

oportunidades do que nunca. Como pode 

um negócio girar, sobreviver e prosperar? 

Aaron Ross mergulha nas 

surpreendentemente poucas grandes 

alavancas que aceleram - ou sufocam - o 

crescimento.

GRATUITO EM
MEIOEMENSAGEM.COM.BR

Aaron Ross
autor do best-seller "Predictable Revenue"

Oferecimento:

*em inglês
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Workshops e Mentorias

MENTORIAS
OFERECIMENTO:

______
13h00 
11h00

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: NOVAS POSSIBILIDADES, MÚLTIPLOS CANAIS26
10

AGILE MARKETING E GROWTH HACKING: ORIENTADOS AO CRESCIMENTO27
10

BUILD & LAUNCH: CRIAR E LANÇAR PRODUTOS DE FORMA ÁGIL28
10

COMO INOVAR COM STARTUPS E CRIAR RELAÇÕES PRODUTIVAS?29
10

Jair Romano
Head de Transformação 

Digital da ACE

Kelly Arruda
Analista da ACE

Nara Paz
Coach da ACE

Felipe Collins
Sócio da ACE

Vinck de Bragança
Head da ACE

Renata Sagradi
Head da ACE

Milena Fonseca
Head da ACE

Claudio Gorga
Leader da ACE

Kim Silvestre
Leader da ACE

Arthur Garutti
Sócio da ACE

José Gutierrez
Sócio da ACE

Felipe Collins
Sócio da ACE

Workshops e Mentorias

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: NOVAS POSSIBILIDADES, MÚLTIPLOS CANAIS26
10

AGILE MARKETING E GROWTH HACKING: ORIENTADOS AO CRESCIMENTO27
10

BUILD & LAUNCH: CRIAR E LANÇAR PRODUTOS DE FORMA ÁGIL28
10

COMO INOVAR COM STARTUPS E CRIAR RELAÇÕES PRODUTIVAS?29
10

WORKSHOPS
OFERECIMENTO:

______
11h00 
10h00

Jair Romano
Head de Transformação 

Digital da ACE

Felipe Collins
Sócio e Head  

of Startups da ACE

Milena Fonseca
Head de Inovação  

da ACE

Arthur Garutti
Sócio da ACE Startups

Orientar os participantes no mapeamento, desenvolvimento e lançamento de novos canais diante do crescimento acelerado  
no número de canais e plataformas de ponto de contato com os consumidores e clientes, fruto da transformação digital.

Workshops seguidos de mentorias exclusivas aos participantes do evento 
ProXXIma. Serão 6 mentorias por dia direcionadas às empresas que possuem 
desafios nos temas abaixo. Aproveite, vagas limitadas!

Como aplicar os conceitos de agile marketing e growth hacking nas dinâmicas de negócios da empresa, independentemente  
do segmento.

Entender como lançar produtos de forma ágil em um cenário em que os clientes e consumidores exigem velocidade das masca. 
Estar no lugar certo e de forma assertiva é fundamental!

Colocar em perspectiva os desafios, necessidades e demandas de uma relação entre startups e grandes empresas e criar 
relacionamento e projetos que foquem no crescimento saudável desta relação. 

powered by powered by
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Palco A

ENTREVISTA TOMÁS MARTINS, CEO E CO-FOUNDER DA TEMBICI

Tomás Martins
CEO e Co-founder  

da TemBici

26
10

ENTREVISTA COM MARCELO MELCHIOR, CEO DA NESTLÉ

Marcelo Melchior
CEO da Nestlé

27
10

ENTREVISTA COM CRISTINA PALMAKA, CEO DA SAP AMÉRICA LATINA E CARIBE

Cristina Palmaka
CEO da SAP  

América Latina e Caribe

28
10

ENTREVISTA COM GABRIEL BRAGA, CEO DO QUINTOANDAR

Gabriel Braga
Co-Fundador e CEO  

do QuintoAndar

29
10

CEO TALKS14h00

Palco A

14h45

26
10

DECODIFICANDO DECISÕES: NAVEGANDO PELO MESSY MIDDLE

27
10

28
10

MARKETING AS A SERVICE

Através dos princípios da economia comportamental, realizamos um estudo 
para entender como os consumidores tomam decisões em um ambiente online 
repleto de escolhas e de informações ilimitadas. Identificamos um novo modelo 
de tomada de decisão que apresenta um meio do caminho cada vez mais 
confuso, o messy middle. Venha navegar conosco pelos vieses cognitivos que 
afetam as decisões de compra das pessoas hoje em dia.  
Apresentadores: 
Aline Moda, Head de Desenvolvimento de Negócios com Agências no Google Brasil
Samuel Moreschi, Gerente de Pesquisa & Insights de Ads Marketing no Google Brasil

Elaine Ishibashi
Founder da Unbox Shiba

Peter de Albuquerque
Diretor de criação e branding 

da Menu

29
10

APRESENTAÇÃO PATROCINADOR MASTER

APRESENTAÇÃO ESPECIAL

DISCOVERY COMMERCE: GERANDO DEMANDA E CRESCIMENTO  
PARA O SEU NEGÓCIO

Movido por dados e machine learning, o Discovery Commerce é um sistema de 
ferramentas do Facebook que antecipa as necessidades do cliente e combina 
produtos com pessoas que provavelmente irão amá-los: um processo de 
compras que acontece em poucos passos, sem atritos. Para os clientes, é útil. 
Para os profissionais de marketing, é a chave para criar demanda e impulsionar 
os negócios. 

Apresentadora: Debora Nitta, Head de Global Customer Marketing do Facebook para 
América Latina

POR MAIS 25 ANOS DE INTERNET LIVRE, ABERTA E CHEIA DE OPORTUNIDADES

O ano de 2020, mesmo com todos seus desafios, serviu para destacar a 
importância da internet na vida dos brasileiros nos mais diferentes âmbitos: na 
educação, nas conexões humanas e na economia. Também em 2020 atingimos 
o marco dos 25 anos do início do processo de democratização do acesso à 
internet no Brasil e do início da publicidade digital, elemento central que permite 
mantermos uma internet livre, aberta e cheia de oportunidades. A partir de agora, 
nós, enquanto indústria, temos o desafio de construir os próximos 25 anos.   
Apresentador: 
Fabio Coelho, Presidente do Google Brasil e VP do Google Inc



P R O X X I M A   2 0 2 0P R O X X I M A   2 0 2 0

Palco A

A disruptiva lógica das foodtechs revoluciona a indústria de alimentos e coloca em cheque as grandes companhias do setor.  
Por outro lado, essas mesmas grandes companhias estão agora fazendo o seu próprio movimento em direção a inovação,  
em que a tecnologia e dados passam a ser ingrediente mais que necessários na sua nova receita de sucesso.    

FOOD TECH E DADOS ... INHAM, QUE DELÍCIA!

José Cirilo
Diretor Executivo de 

Marketing e Trade da Seara 
Alimentos

Raphael Vianna
Head de Mídia  

e E-commerce da Seara 
Alimentos

26
10

A aproximação de empresas tradicionais e startups – em várias formas - é uma realidade. Projetos de inovação aberta, 
aceleração, incubação e investimento passaram a fazer parte da dinâmica de muitas companhias e são hoje vitais em seus 
processos de inovação. Como os valores e dinâmicas do mundo corporativo são influenciados por essas empresas pequenas, 
mas ágeis e disruptivas? O que um mundo tão consolidado tem a aprender com um feito de tanta criatividade e invenção?

COMO A RELAÇÃO COM STARTUPS MUDOU MINHA CABEÇA DE EXECUTIVA?

Gabriela Onofre
VP de Comunicação  

e Marketing da Acesso Digital

27
10

A mobilidade nas grandes cidades está em vias de passar por sua maior transformação em todos os tempos: nas cidades 
inteligentes, automóveis não serão mais, apenas, automóveis, mas irão se transformar em centros de entretenimento, mídia  
e serviços. Qual o impacto dessa transformação na indústria automotiva e como ela está se preparando para entrar em áreas  
da comunicação e do marketing em que nunca atuou? E como vai reagir esse mercado com a presença de players tão 
poderosos e que estão por aí andando com o consumidor em todo lugar?   

AUTOMÓVEIS. OOOPS ... CENTROS DE ENTRETENIMENTO, MÍDIA E SERVIÇOS. 

André Gama 
Schaeffer
Smart Driving

Hermann Mahnke
CMO da GM

28
10

O impacto das marcas DTC nas dinâmicas das empresas. A relevância e eficiência do contato direto com o consumidor.  
As mudanças de cultura, operação e logística. Tudo isso e outros grandes temas desse novo fenômeno no mundo das marcas 
serão abordados nesse painel, com marcas que saíram da teoria direto para a prática de uma nova forma de distribuir e vender.
 

DIRECT TO CONSUMER, SEM ESCALA

Arthur Blaj
Fundador da Livo

Emily Ewell
Sócia fundadora 

da Pantys

29
10

TRILHA BUSINESS TRANSFORMATION15h10
OFERECIMENTO:

OS MELHORES CANAIS DA TV
POR ASSINATURA, AO VIVO.
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Palco A

O novo protocolo 5G não é apenas mais G, que vai acrescentar velocidade 10 vezes superior ao tráfego de dados no mundo 
conectado. Ele vai viabilizar a Internet das Coisas, que são todas as coisas conectadas. E isso transforma o mundo como o 
conhecemos. Como produtores de conteúdo podem participar dessa veloz transformação? Quais as novas linguagens desse 
ambiente? E como as marcas podem participar desse novo diálogo ultra-conectado?

O IMPACTO DO 5G NO CONTEÚDO 

Janaina Augustin
Diretora de Inovação  

da O2 Filmes

Rodrigo Terra
Co-founder e CTE da 
ARVORE Immersive 

Experiences

26
10

Com o 5G, tecnologias de geolocalização e sistemas de carros autônomos caminham para um novo patamar e permitirão 
uma jornada sem os atritos atuais. Isso impacta a publicidade baseada em geolocalização no Waze, por exemplo, impacta a 
experiência dos carros autônomos, a oferta de mídia OOH, meios de pagamentos integrados como a Visa fez no transporte 
público e outros aspectos relacionados ao futuro das cidades.  

INTERNET DAS COISAS

Com o 5G, tecnologias de geolocalização e sistemas de carros autônomos caminham para um novo patamar e permitirão 
uma jornada sem os atritos atuais. Isso impacta a publicidade baseada em geolocalização no Waze, por exemplo, impacta a 
experiência dos carros autônomos, a oferta de mídia OOH, meios de pagamentos integrados como a Visa fez no transporte 
público e outros aspectos relacionados ao futuro das cidades.  

JORNADA SEM ATRITOS

27
10

Mark Melling, fala sobre o papel da tecnologia 5G na construção de narrativas, no storytelling de experiências imersivas  
e como esse tipo de conexão vai impactar o mundo dos eventos, entretenimento, negócios e marcas como o desfile  
de moda em VR que eles fizeram durante a pandemia.

COMO O 5G FARÁ A MÁGICA ACONTECER?

Mark Melling
Head of RYOT Studio

28
10

29
10

TRILHA 5G15h40
OFERECIMENTO:

Léo Xavier
Co-Founder da Môre

Maria Rita  
Casagrande

Fundadora 
Outsiders.dev

Eduardo Conejo
Innovation Sr. Manager 

Latin America  
na Samsung

Douglas Pombo
CEO da Inviron 
Technologies

Luiz Telles
Diretor Nacional de 

Storyteling e Inovação  
da Artplan

Palco A

A discussão e as reflexões sobre modelo de agência se multiplicaram nos últimos anos. O modelo tradicional mostra sinais de 
desgaste e todas as agências, em todos os mercados do mundo, estão revendo seus conceitos de negócio. Não é diferente 
no Brasil. No palco do ProXXIma 2020 a discussão volta a cena. Onde as agências devem se basear para mudar? Quais seus 
desafios hoje, num cenário de tanta transformação? Que armas usar? Quais novas disciplinas adotar? Como se remunerar?  

MODELOS ALTERNATIVOS DE AGÊNCIAS: MUDAR VIROU O NOME DO JOGO

Guga Ketzer
Sócio e CEO da Suno

Roberto Martini
Sócio e CEO da Flag

26
10

Inúmeras novas regras de mercado, legais e tecnológicas, introduziram no cenário de dados uma série de novos códigos de 
uso e, portanto, de práticas de gestão, para marcas e gestores de marca. A melhor utilização de informações para otimizar a 
experiência do consumidor é hoje vital, num mundo em que tudo é costumer centric. Diante desse cenário, e de denúncias 
de mau uso de dados por inúmeros players de mercado, como estabelecer relações de confiança para produtos e marcas?  
Qual o equilíbrio entre ética e eficácia?

FIRST PARTY DATA É REI, NUM MERCADO EM QUE DADOS, ALÉM DE SOLUÇÃO, VIROU PROBLEMA.

Miriam Shirley
CEO da Sapient AG2

Camila Costa
Sócia e CEO da IDTBWA

27
10

A TRANSFORMAÇÃO DAS GRANDES AGÊNCIAS CRIATIVAS

Filipe Bartholomeu
Sócio e CEO da 

AlmapBBDO   

Marcelo Reis
Co-CEO e CCO da Leo 

Burnett Tailor Made

28
10

A Ambev mergulhou fundo na inovação e um dos pilares de suas novas atividades nesse setor é a nova forma como maneja 
sua comunicação e a integra com inovadoras práticas de atuação. No palco do ProXXIma, como a maior companhia de 
cervejas do mundo está se transformando e como seu braço Draftline está contribuindo para isso. 

CASE: DRAFTLINE AMBEV 

Daniel Tártaro
Diretor de Marketing  

da Ambev

29
10

TRILHA A JORNADA DAS AGÊNCIAS16h15

Moderador:

Léo Xavier
Co-Founder da Môre

Moderador:

Léo Xavier
Co-Founder da Môre

Moderador:

Automação, internalização, remuneração, convergência: os quatro principais fatores de pressão sobre o modelo de negócios 
das grandes agências criativas também são os motores da transformação desses ícones da indústria da comunicação. 
Descubra como elas têm conduzido seus negócios, inovando tanto nas entregas e serviços quanto em processos e 
integração, voltadas para o que sempre fizeram melhor: construir marcas fortes que gerem valor aos clientes e estejam 
alinhadas com a cultura de seu tempo.
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DA EFETIVIDADE À AFETIVIDADE

Suzana Apelbaum
Head of Creative  

do Google

26
10

Dados estão em todos os lugares. Os bancos do mundo Big Data se multiplicaram e estão a disposição de que quem desejar 
usar. Mas tem só um probleminha: eles não são mais de livre uso por conta das leis de controle de privacidade. Além disso, de 
nada adianta um bando de dados: é preciso inteligência, muita tecnologia e expertise de gestão para transformar dados em 
insights que de fato possam ser aplicados a práticas de mercado. Como se faz isso?

DADO SÓ SERVE SE VIRAR INSIGHT. 

André França
VP de Mídia  

da WMcCann

27
10

A customização tornou-se a máxima da dinâmica do marketing nos últimos anos, no entanto, ela normalmente demanda 
maior investimento de recursos. Nesse novo contexto, em que velocidade e escala serão necessários na nova jornada do 
consumidor, como equilibrar práticas personalizadas e escala, usando a tecnologia como aliada. 

CUSTOMIZAÇÃO X ESCALA: QUEM GANHA?

Cristiano Dencker
Líder para America Latina  
da Accenture Interactive

Patrícia Macedo
Diretora de Marketing  

da Kimberly-Clark

28
10

DADOS E CRIATIVIDADE: OPOSTOS QUE SE ATRAEM

Domenico Massareto
CCO da Publicis

Samantha Almeida
Diretora do Twitter Next

29
10

TRILHA CRIATIVIDADE E DADOS16h45
OFERECIMENTO:

George Benson

Sócio e CCO da BSN 

Creative Studio

Moderador:

Muito se fala em efetividade criativa e uso de dados. Mas com frequência esquecemos que dados não são apenas zeros  
e uns em um servidor na nuvem. Acima de tudo, são informações que nos contam o que as pessoas gostam, precisam  
e em que momento de vida elas estão. Informações fundamentais para que marcas consigam criar uma conexão emocional 
com seus consumidores. Para nos falar sobre como marcas precisam ser mais afetivas para serem mais efetivas, trazemos 
Suzana Apelbaum, Head de Eficiência Criativa do Google EUA.

Faz tempo que criatividade e dados deixaram de ser vistos como antagonistas. Mas as oportunidades desse casamento  
tão promissor quanto inevitável ainda estão sendo exploradas e desvendadas. Confira os aprendizados de quem apostou  
no uso de dados para gerar insights e melhorar a oferta de produtos e serviços, a partir de uma análise precisa  
das informações disponíveis.
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BLACK MONEY: O PODER  ECONÔMICO DO MERCADO AFRO-BRASILEIRO

As iniciativas de empreendedorismo étnico focado na regionalidade e na inclusão vêm surgindo com cada vez mais frequência. 
Acesso a capital social e financeiro ainda é desafio para os empreendedores negros. Diante deste contexto, Paulo Rogerio Nunes, 
cofundador da aceleradora Vale do Dendê (Salvador) e da AFAR Ventures (EUA), fala sobre os desafios e a atenção em não 
transformar o Black Money em uma onda, mas em uma solução concreta de reparação social e histórica, além de inovação para 
os mercados.

Paulo Rogerio Nunes
Co-fundador da Vale do Dendê e 

da AFAR Ventures

Palco A

17h20 APRESENTAÇÃO PATROCINADOR MASTER

28
10

TECNOLOGIA E DADOS NO DIA A DIA DA CRIATIVIDADE 

Truth Well Told. Nosso DNA continua o mesmo desde 1912, mas hoje os desafios são ainda 
mais complexos. Atualmente, é impossível achar a verdade das marcas e gerar resultados 
sem unir criatividade com dados e tecnologia.

Apresentadora: Renata Bokel, CSO da WMcCann

26
10

GLOBOPLAY – UM BRASILEIRO NA GUERRA DO STREAMING.

Apresentador: Erick Bretas, Diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo.

27
10

DATA BEATS OPINION

Num mundo cada vez mais complexo de algoritmos, big data, machine learning 
e inteligência artificial, descubra como toda essa tecnologia pode simplificar 
sua vida e trazer aumentos de performance nunca antes vistos nas peças 
publicitárias. Vamos abrir a caixa preta da criatividade e mostrar como otimizar 
suas campanhas no mundo digital.

Apresentador: Miguel Caeiro, Head of Latam da Vidmob.

APRESENTAÇÃO ESPECIAL

Palco A

O ano de 2019 foi, sem dúvida, o ano do podcast. A plataforma tornou-se estratégica para diversos publishers, no mundo e 
no Brasil. Vem também se tornando uma alternativa para as marcas, no formato de branded content. Mas como cada player 
desse novo cenário pode gerar receita e aproveitar ao máximo a nascente oportunidade?  Quais formatos?  
Quais modelos de negócio?    

PODCASTS: ENCONTRE SUA AUDIÊNCIA, CONSTRUA UM NEGÓCIO

Carlos Merigo
Sócio e criador do B9

Thiago Barbosa
Gerente de Jornalismo  

da CBN RJ

26
10

Aproximadamente 78% das conversas da web acontecem em locais inacessíveis às marcas e praticamente impossíveis 
de monitorar, como aplicativos de mensagens e grupos fechados. Mas é exatamente aí que se desenvolve um novo caldo 
de cultura da sociedade contemporânea, que contém um manancial rico de referências de novos hábitos e valores de 
comportamento e consumo. Como mergulhar nesses espaços sem ser invasivo? Isso é possível? 

DARK SOCIAL: O DESAFIO DAS MARCAS NO ESCURO 

Felipe Simi
Founder and Head of 
Creative Data da Soko

27
10

As redes sociais se transformaram em uma das mais poderosas e eficientes armas do marketing digital. Mas ainda há muito 
que gestores de marcas e agências precisam entender e aprender para fazer marketing e comunicação de maneira eficaz, não 
intrusiva e de forma de fato contextual nesse ambiente. Há dicas para isso? Melhores práticas? Caminho das pedras?

SUA MARCA MANDA BEM NAS REDES SOCIAIS? É VOCÊ QUE ACHA OU SEUS CONSUMIDORES?

Raphael Kiso
Fundador e CMO  

da mLabs
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Com a popularização de assistentes de voz como Alexa, Siri e o Google Home, nasce uma nova forma de comunicação, em 
que a voz, não mais o tato e a visão, passa a ser o canal de ativação. Trata-se de uma indústria bilionária, regida por regras 
próprias de mercado e de ativação. Como as marcas devem se adaptar a esse mundo novo e a essa nova língua? 

A DESINTERMEDIAÇÃO NO MUNDO DOS ASSISTENTES DE VOZ  

Conrado Caon
Chief Technology  
Officer da Avellar  

Ricardo Garrido
Country Manager da 
Alexa, Amazon Brasil
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TRILHA MÍDIA E CONTEÚDO17h45

Rodrigo Tigre
Sócio-diretor  
da RedMas

Alexandre Siqueira
Diretor de Customer 

Success, Salesforce Brazil

Moderador:
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Num mundo em que tudo anda muito rápido e em que as transformações alteram nossas referências indefinidamente, o ser 
humano preciso de um centro de equilíbrio. Daí a relevância da conexão das pessoas com seu corpo e sua mente através da arte 
e da reflexão. A sul-coreana Hui Jin Park, que viveu na prática, como profissional, o mercado da comunicação, com passagem 
em grandes agências como WMcCann e Talent, traça um paralelo do papel das marcas e da tecnologia no dia-a-dia da vida e da 
transformação da sociedade. 

A REDESCOBERTA DO NOVO EU.

Hui Jin Park
Consultora de estratégias 
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Qual é a nova relação das marcas com a sociedade neste novo século que definitivamente começa após a pandemia da COVID-19? 
E como elas estão se posicionando para resolver desafios sociais e ambientais, deixando um impacto positivo para o mundo? Neste 
estudo, co-assinado pela White Rabbit e UNICEF, apresentaremos um panorama dos novos comportamentos dos consumidores e dos 
movimentos sociais que estão levando as marcas a adotarem estratégias e ações sustentáveis no desenrolar do cenário pós-pandêmico.

MARCAS SISTÊMICAS: A GRANDE VIRADA DO PAPEL DAS MARCAS NA ERA DO PÓS PROPÓSITO

Camila Carvalho
Líder de desenvolvimento de 
parcerias com empresas e 
fundações do Unicef Brasil

Luciana Bazanella
Co-founder da White 

Rabbit
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Empatia e sentimentos por seres artificiais começam a ser parte do nosso dia a dia. Assistentes pessoais e robôs começam cada 
vez mais a interagir de forma cognitiva conosco, nos impondo uma nova lógica de relacionamento e comportamento.  
Afinal, como humanos devem se relacionar com máquinas?

É POSSÍVEL AMAR UM ROBÔ?

Gil Giardelli
CEO da 5era

28
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A jovem cientista política pela Universidade de Harvard e engajada deputada federal por São Paulo Tabata Amaral tem como 
característica não ter papas na língua e ser uma das mais ativas parlamentares na defesa da educação no Brasil. Cofundadora 
do Movimento Mapa Educação e do Movimentos Acredito, Tabata vai contar aos presentes no ProXXIma 2020 como enfrentar 
os desafios da educação num País com sérias dificuldades nessa área tão básica para a cidadania, o desenvolvimento humano e 
social. 

SOCIEDADE, POLÍTICA E ENGAJAMENTO: É UMA ENCRUZILHADA OU É SÓ DEMOCRACIA?

Camila Novaes
Gerente de Marketing  

da Visa

29
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TRILHA COMPORTAMENTO18h20

Insights
Insights you can act on
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A indústria do cinema – em especial a dos filmes de super-heróis - entendeu a dinâmica dos geeks e suas estruturas de 
comunidades e fandons. Soube criar uma dinâmica de produção e distribuição que transportou essa categoria do nicho para o 
mainstream. O que ambas as culturas e ambas as indústrias aprenderam nessa trajetória que é hoje um dos principais pilares da 
bilionária indústria do entretenimento? Como Marvel e DC souberam navegar nesses grupos e comunidades e aprenderam a lidar, 
por meio de produtos campeões de bilheterias, com os anseios desse público? E como ficam as marcas nesse ambiente?

COMO O CINEMA HACKEOU A CULTURA GEEK?   

Igor Reis
Diretor de Marketing, Retail 
& Themed Entertainment  

da Warner Bros

Pierre Mantovani
CEO do Omelete
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Anunciantes criam áreas específicas, agências contratam game specialisst, times contratam consultorias, o ecossistema de 
games e e-sports fez surgir novos negócios, formatos e a demanda por profissionais especializados. Nesse contexto, onde estão 
as oportunidades e os desafios? Como o marketing e a comunicação jogam esse game?

O IMPACTO DO CONCEITO GAMER NA CULTURA DAS AGÊNCIAS 

Claudio Lima
CCO da Cheil  
Brasil/Latam

Tiago Xisto
CEO da Vivo Keyds

Agências e marcas já entendem, em função de todo o hype do tema, o tamanho e a importância dos e-sports como plataforma 
de engajamento com vários perfis de público, particularmente o jovem. Mas precisam saber mais e dominar melhor como 
entrar nesse jogo, conversar e engajar esses consumidores e praticantes. Como investir e como gerir esse investimento? Como 
construir marcas nesse ambiente? Como lidar com a questão de captura de dados? Marcas que já estão há algum tempo nesse 
mercado explicam o que acertaram, erraram e como aprenderam ao lidar com os gamers.  

OK, ENTENDI A IMPORTÂNCIA DOS E-SPORTS. E AGORA? 

Isabella ZakZuk
Diretora da categoria  

de Beleza da P&G

Fábio Maeda
Diretor de inovação  
e serviços digitais
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O aumento na oferta de conteúdo por parte de plataformas de streaming – Netflix, Disney+, Prime Vídeo, HBO Go, Globoplay, 
Telecine – traz à tona a discussão sobre a capacidade dos consumidores de pagar por tantos serviços. Nesse contexto, com 
quais armas esses players estão jogando para serem relevantes e estarem no grupo dos serviços indispensáveis a partir de 2020? 
Quais os diferenciais de cada uma dessas plataformas? Como as marcas podem protagonizar esse espetáculo?

A BATALHA DO STREAMING: QUEM GANHA?

Eldes Mattiuzo
CEO do Telecine

Juliana Oliveira
Diretora do

Disney+ no Brasil

28
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TRILHA: GAMES, STREAMING E O FUTURO DO ENTRETENIMENTO   18h55
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ENTEVISTA COM CAMILA DE LUCAS, TIKTOKER

Camilla De Lucas
Tiktoker
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ENTREVISTA COM LÁZARO RAMOS, ATOR

Lázaro Ramos
Ator

27
10

ENTREVISTA COM NOBRU, STREAMER E NYVI ESTEPHAN, APRESENTADORA

Nobru
Streamer

Nyvi Estephan
Apresentadora

28
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ENTREVISTA COM LUISA SONZA, CANTORA E COMPOSITORA

Luisa Sonza
Cantora e Compositora
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INFLUENCERS & CREATORS19h30
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O áudio tem uma longa história com publicidade que começou muito antes do boom do podcast que estamos 
vivendo. De um jingle simples a uma assinatura sonora, há certos sons que associamos às marcas imediatamente. 
Entender como é o consumo de áudio digital no Brasil, as diferentes formas de anúncio e formatos e como planejar 
e avaliar uma campanha é fundamental para se comunicar com seus públicos internos e externos de forma 
eficiente e diferenciada, pois ele se tornou o formato ideal para chegar onde a mídia tradicional não consegue mais. 
Eu sou Rodrigo Tigre, country manager da Audio.ad, e a nossa missão é oferecer às marcas a maior cobertura 
publicitária em plataformas de áudio digital na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos.
Apresentador: Rodrigo Tigre, Sócio-diretor da Audio.ad 
26|10 - 18H30          27|10 - 15H00          28|10 - 17H30          29|10 - 16H00 

O UNIVERSO DO ÁUDIO DIGITAL

Os games no mainstream - Hábitos de consumo e comportamento do gamer no Brasil, apresentados por Carlos 
Silva (Carlão) Head of Gaming da Go Gamers, responsável pela pesquisa PGB 2020; Social Games: os games 
como redes sociais na visão da influenciadora Yasmin Yassine e apresentação da cantora Morenna, que decidiu 
lançar o seu novo single dentro de um game.
Apresentador: Leandro Verissimo, Country Manager da Azerion no Brasil

26|10 - 17H00          27|10 - 16H00          28|10 - 14H30          29|10 - 18H30 

O FUTURO É ENTRETENIMENTO

Da retórica inflamatória ao discurso de ódio e fake news, a natureza em evolução e a imprevisibilidade do 
ecossistema digital tornam fundamental para os anunciantes garantir o alinhamento do brand-content. Nesta 
sessão, a DoubleVerify analisará as descobertas específicas de LATAM no DV Global Insights Report sobre Brand 
Safety, Viewability e CTV, e discutirá o potencial impacto de conteúdos inseguros e inadequados que persistem 
online. Os participantes aprenderão dicas e melhores práticas sobre como alcançar o nível ideal de proteção em 
suas compras de mídia, enquanto ainda impulsionam o desempenho da campanha em canais digitais.
Apresentador: Rafael Reis, Diretor de Negócios para América Latina da DoubleVerify

26|10 - 16H30          27|10 - 17H30          28|10 - 19H00          29|10 - 15H00 

ALCANÇANDO O NÍVEL IDEAL DE PROTEÇÃO EM UM CENÁRIO DIGITAL EM EVOLUÇÃO

Enquanto meio publicitário e como fenómeno social, os videogames estão em vias de se tornar a principal 
forma de entretenimento do nosso tempo.
Apresentador: Christian Cunha, Brazil Sales Director da Flame by Etermax

26|10 - 18H00          27|10 - 14H30          28|10 - 17H00          29|10 - 15H30 

GAMING, A TELEVISÃO DO SÉCULO XXI

Não é sobre se adequar às leis de privacidade (GDPR, LGPD ou CCPA), é sobre atravessar uma revolução 
e ser capaz de construir e fortalecer a confiança que os usuários depositam na sua marca. Nesse talk 
vamos abordar os principais pontos para vencer esta batalha e qual nossa visão para o futuro do mercado 
de dados e mídia.
Apresentador: Marcelo Pincherle, General Manager da GDB-ROIX 

26|10 - 19H00          27|10 - 15H30          28|10 - 18H00          29|10 - 16H30 

4 PASSOS PARA SOBREVIVER A REVOLUÇÃO DA PRIVACIDADE  
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Apresentador: Mauricio Kotait, Gerente Geral ViacomCBS e PlutoTV Brasil

26|10 - 17H30          27|10 - 16H30          28|10 - 15H00          29|10 - 19H00

PLUTOTV, A REVOLUÇÃO DO STREAMING COM PUBLICIDADE

O crescimento recente da visualização de vídeo via streaming no mundo todo tem sido impressionante, levando 
diversos anunciantes a uma mesma questão: como e onde alocar investimentos complementares à TV Linear 
ou estender a estratégia de display e vídeo digital para streaming de vídeo. Infelizmente, o cenário é repleto de 
conceitos confusos, licenças de conteúdo difíceis de serem compreendidas, distribuição de direitos e numerosos, 
mas completamente distintos, caminhos para um mesmo fornecedor. Nessa sessão, Patrick Casal, Sr. Director 
LatAm na Xandr, falará sobre o importante papel das plataformas de tecnologia no processo de decisão de 
compra. Apresentador: Patrick Casal, Sr. Director LatAm, Xandr 

26|10 - 14H30          27|10 - 18H00          28|10 - 15H30          29|10 - 17H00 

AS OPORTUNIDADES DA PROGRAMÁTICA EM CTV   

A medida em que as TVs conectadas dominam como a nova tela para os consumidores de todas as 
idades assistirem aos streamings de videos, as partes interessadas da publicidade estão revendo suas 
estratégias para alcançar e engajar suas audiências na busca de maiores resultados.  Saiba em que 
momento estamos com a CTV e dicas para começar nessa nova mídia com a estratégia certa.
Apresentadora: Vanessa Delgado, Senior VP Business Development da MetaX Software

26|10 - 15H30          27|10 - 19H00          28|10 - 16H30          29|10 - 18H00 

TV CONECTADA: A (R)EVOLUÇÃO DOS ANÚNCIOS NA TV

Somos uma empresa empenhada em criar o novo. Nosso objetivo é trazer para o presente o futuro 
da comunicação dos nossos clientes. Esse desejo de estar sempre à frente fez com que criássemos, 
em parceria com a Beta-I, o primeiro programa do mundo de inovação aberta focado em out of home. 
Conheça o jeito NEOOH de realizar projetos.
Apresentador: Leonardo Chebly, CEO da Neooh

26|10 - 16H00          27|10 - 17H00          28|10 - 18H30          29|10 - 14H30 

NEOOH: O FUTURO DO OUT OF HOME; HOJE!

A internalização dos processos de mídia é uma jornada diferente em cada empresa e temas como a ransparência, 
a necessidade capacitação de equipe e a revisão da governança interna são essenciais para ingressar nela. Para 
o especialista no assunto na Jellyfish, Gawain Owen, as organizações precisam entender as estratégias digitais de 
marca da mesma forma que entendem as tradicionais – melhor ainda, da mesma forma que entendem a cadeia 
de valor dos produtos mais consumidos no Brasil, como o café. Nestes 30 minutos, Gawain divide sua experiência 
como cliente e mostra como você pode conduzir o processo de in-housing na sua empresa. 
Apresentadores: David Reck (Managing Director – Jellyfish Brasil) e Gawain Owen (Digital Strategy Director – Jellyfish) 
 

26|10 - 15H00          27|10 - 18H30          28|10 - 16H00          29|10 - 17H30 

IN-HOUSING: DO GRÃO À XÍCARA
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