
16 REVISTA LIVE MARKETING - FEVEREIRO 2021 REVISTA LIVE MARKETING - FEVEREIRO 2021 17

OTIMISMO É A MARCA
DO MERCADO PARA

CAPA
“2020 FOI UM ANO DESAFIADOR E A ATENAS
conseguiu se reinventar. Nossa equipe trabalhou 

brilhantemente para se adaptar a todas as crises e à falta 

de eventos presenciais. Um exemplo foi o projeto Fé na 

Festa do Gil, da Plataforma Devassa Tropical, uma live 

que comemorou os 78 anos de Gilberto Gil e resultou em 

1,2 milhão de views e R$380 mil arrecadados em prol de 

profissionais da música que sofreram com a pandemia. 

2021 não vai ser diferente em termos de desafios, e a 

gente já está se moldando a essa realidade. O velho modelo 

passivo de briefing/solução de comunicação já entrou em 

colapso. Diante do inesperado, as questões se tornaram 

imediatas e mais complexas. Hoje, decisões como fazer um 

A pesar de todos os efeitos negativos causados pela pandemia de Covid 19 durante 2020 é 
extremamente empolgante observar como as empresas são capazes de se reinventar, mesmo 
sabendo que milhares de empresas não conseguiram sobreviver e acabaram fechando suas 

portas. Dessa maneira, 2021 promete ser diferente, na medida em que as pessoas começaram a 
buscar caminhos para tornar suas empresas saudáveis e que pudessem fazer desse novo normal um 
caminho para o sucesso. Por isso, ouvimos executivos de agências de Live Marketing, fornecedores 
e empresas que nos trouxeram depoimentos daquilo que esperam para esse ano que se inicia.

statement ou veicular um filme nas redes sociais requerem 

agilidade e são feitas por uma mensagem ou um telefonema. 

O brainstorming não tem mais começo - meio - fim, ele 

acontece a todo o momento e as marcas demandam 

atenção permanente. Por isso, a flexibilidade, rapidez e 

a descomplicação são as palavras da vez. Agências que 

optarem por uma operação fixa mais enxuta, de altíssima 

qualidade, e passarem a trabalhar em formato de times 

criativos, reunindo diferentes talentos para cada projeto, 

terão a leveza necessária para arriscar, tendo vantagem 

competitiva. A Atenas acredita e aposta na reafirmação 

deste modelo de trabalho, que já está consolidado em sua 

estrutura: para cada cliente, uma Atenas diferente.”

AGÊNCIAS

DENISE GARRIDO - CEO E CO-FUNDADORA DA ATENAS

“ E M  2 0 2 0,  A S  E M P R E S A S ,  A S S I M  C O M O
as pessoas, tiveram que passar por mudanças de todos 

os tipos para se adaptarem ao momento de pandemia - 

incluindo estrutural, cultural, tecnológica, de processos, de 

competências, e até mesmo de produtos e serviços. O fato 

é que estas mudanças ainda estão em curso. Muitas coisas 

foram deixadas para trás ou transformadas, mas o que vem 

pela frente ainda está em construção. E, talvez, 2020 tenha 

nos mostrado que, daqui pra frente, o novo normal seja viver 

em contínuos e, principalmente, acelerados processos de 

mudanças. Acredito que a vacina dará uma nova perspectiva, 

sob todos os aspectos, e que, resiliência, paciência e empatia 

ainda continuarão sendo as palavras chaves pra sobreviver 

neste novo cenário. Os desafios são enormes, mas as 

oportunidades também. Oportunidade de se reinventar, de 

inovar, de construir novos laços e parcerias e de aprender a 

fazer ainda melhor. Grandes expectativas e também muito 

otimismo para 2021.” 

ANA CLÁUDIA MILANEZ - SÓCIA E DIRETORA DA BRUNEZ

“O  A N O  Q U E  T U D O  M U D O U!  U M  A N O  Q U E
evoluímos mais rápido que o normal, uma por necessidade 

outra por oportunidade. E na propaganda a oportunidade foi o 

destaque, mas não como oportunista para o lado pejorativo e 

sim como oportunidade de mostrar que interromper não vale 

mais a pena, que a relação de marcas e pessoas vão além da 

venda e que a criatividade sim é um ativo muito valioso para 

todos nos. Um novo espaço se abriu na cabeça das pessoas 

e quem souber ocupá-lo, será sempre lembrado. 2021 temos 

a oportunidade de dar mais tração para tudo isso, que não 

existe mais on ou off, é tudo a mesma coisa, funcionando em 

perfeita harmonia, que dados são para gerar mais criatividade 

e conversas inteligentes e não para perseguir você. Que 

todos tenham um propósito para seguir e não apenas metas. 

O ano que se inicia vai continuar sendo um ano de boas 

oportunidades, para todos, pequenos ou grandes, novos ou 

velhos, mas se tiver um bom propósito, a sua chance de 

prosperar ser bem grande, vem 2021.”

ALE ALVES – CEO E CCO, PARTNER DA CL
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elo mais fraco: as pessoas. E são com elas que a gente deve se 

preocupar neste instante: como empresários e empregadores, com 

a aplicação dos protocolos de segurança para que se mantenham 

saudáveis e protegidos, mental e emocionalmente falando, 

dentro de nossas sedes, em home office ou nas ações e eventos 

que estivermos produzindo. Se em 2020 de um dia para o outro 

tivemos que nos reinventar, 2021 chega com essa experiência já 

adquirida, precisamos então ver tudo e todos com um novo olhar 

e manter nosso mindset aberto, dispostos à nos reinventar e 

buscando novos caminhos e oportunidades. Definitivamente, 2021 

será um ano para desenharmos novas experiências e foi para isso 

que criamos a Eleve.” 

“ACREDITO QUE ESTE ANO SERÁ MARCADO COMO UM
período de otimismo para todo o mercado de Live Marketing. 

O início da vacinação nos tira de um cenário de incertezas 

e nos traz a esperança de que, aos poucos, tudo voltará ao 

normal. Se em 2020 vimos as lives surgirem como a solução 

para os eventos, movimento esse que tivemos a honra de 

sermos pioneiros, em 2021 apostamos que a solução estará no 

híbrido. Nosso time está empenhado em estudar formas para 

melhor explorar tudo que o virtual possa contribuir para o real, 

para que seja possível potencializar a experiência do ao vivo 

de forma segura. A tarefa será árdua, mas estamos confiantes 

e isso se reflete em todo o planejamento da Apple Produções, 

em expansão, contratação e capacitação de profissionais. 

Após todos os desafios enfrentados até aqui, entendemos que 

é o momento de nos prepararmos para colhermos bons frutos 

nos anos que estão por vir.”

“QUALQUER TIPO DE PROGNÓSTICO PARA 2021
é incerto, até podermos ter segurança na produção de eventos 

presenciais. Enquanto isso, os eventos em formato phygital/

híbrido continuam, que inclusive já fazemos há 6 anos, mas que 

devem receber um olhar mais exigente, inclusive com conteúdos 

melhor desenvolvidos e com o entendimento de que a audiência 

de um evento remoto pede um reestudo total de formatos. 

Esperamos que em 2021, exista maior consciência do mercado, 

senso colaborativo dos parceiros e uma visão sistêmica e 

sustentável por parte dos clientes, pois o efeito em cadeia de uma 

visão autocentrada em uma crise, nos leva à um efeito cascata 

devastador que atinge toda a cadeia, com prejuízo maior ao seu 

ALEXANDRE SALAZAR MONTECINOS E FERNANDO ABRÃO - SÓCIOS-DIRETORES DA ELEVE DESIGN DE EXPERIÊNCIA

“O ANO DE 2020 TROUXE MUITOS DESAFIOS,
devido à pandemia, mas também muitos aprendizados. Nós 

conseguimos resultados positivos na Sallero e mantivemos 

a receita de 2019, com uma reestruturação na operação e 

ampliação de investimentos em equipe e em novas soluções 

digitais. O bom resultado veio, especialmente, pelo nosso poder 

de reação rápida e adaptação ao cenário e das novas demandas 

que surgiram no mercado e com os nossos clientes. Em 2021, 

seguiremos implementando as ações de reestruturação, com 

o olhar sempre voltado para a equipe e às metodologias de 

facilitação e de processos ágeis e eficientes. Ainda no primeiro 

trimestre desde ano, planejamos a ampliação de nosso 

portfólio de soluções e o lançamento de uma frente de negócio 

direcionada às pequenas e médias empresas.”

JOÃO PAULO FILOMENO, CEO DA SALLERO

  “O ANO NOVO COMEÇOU COMO O ANO DA
esperança, da espera: espera por vacina, espera pela 

volta das aglomerações que a gente tanto curte e o setor 

de Live Marketing tanto anseia. Foi desafiador saber 

para onde olhar e quem conseguiu se manter flutuando 

em 2020, agora está preparando o navio para esse novo 

oceano que se está se abrindo em 2021. Nós aprendemos 

muito e usamos o tempo do time em casa para terminar 

a casa e a fachada modernosa da V3A dos Jardins e 

para obras de expansão da V3A Ipanema, agora estamos 

prontos, esperando para acelerar e se essa ansiedade é 

nossa, e claro, dos clientes também. E a gente sente que 

eles, como nós, estão loucos com o pé pronto e nervoso 

no acelerador. Mas ainda com o freio de mão um pouco 

puxado. Então nós da V3A acreditamos que é questão de 

tempo, pouco tempo, para que vejamos nossa indústria 

correndo livre de novo, talvez (tomara) numa velocidade 

nunca vista antes.”

LEO MARTINEZ – DIREÇÃO DE CRIAÇÃO V3A

FORNECEDORES

GIJO PINHEIRO – CEO DA APPLE PRODUÇÕES

“HOJE, TUDO O QUE ESCREVEM DE OPINIÕES
referentes ao futuro de eventos e entretenimento no mundo, 

é baseado no “acho que”. E não seria diferente, já que o mais 

difícil não é só saber quando vamos retomar essa área tão 

afetada, mas também como vamos retomar. Meu pensamento 

é muito positivo. 2020 foi um ano de muitos aprendizados e 

mudanças no nosso mercado. Tivemos uma transformação 

muito grande na forma de comunicar, pensar e executar e 

sabemos que nossa área é expert em aprender muito com o dia 

a dia e o que aprendemos em 2020 será incrível para aplicar 

daqui para a frente. A retomada sem dúvidas será hibrida e 

eventos digitais “vieram” para ficar não só pela rapidez de 

comunicação, agilidade, logística de pessoas e budgets menores. 

Eventos digitais trouxeram ótimas surpresas e resultados mas 

também bastante cautelas em relação a informação de dados, 

engajamento etc. Existem muitas dúvidas e incertezas, mas 

uma coisa é absoluta: as relações e métodos em 2021 têm de 

mudar. Nessas relações que “aposto” que será o diferencial para 

2021 na “cadeia” do nosso mercado e quem conseguir terá uma 

virada de página muito interessante. Mais do que nunca nestes 

tempos de incertezas importante rever propósitos, já que o 

futuro do nosso mercado é dia após dia e teremos mudanças 

tanto para quem promove, quanto para quem consome. O DNA 

na vida de eventos é acreditar que é possível fazer o impossível. 

Evento após evento, dia após dia e a retomada do nosso setor 

não será diferente pela saudade e alegria, mas também pela 

disposição que os profissionais anseiam por voltar a fazer o 

“show” acontecer.”

NUNO D’EÇA – PARTNER & HEAD OF PROCUREMENT NA BPOOL

“DEPOIS DE UM ANO PARA SE ESQUECER, UM
ano de que todos vão se lembrar. O número de oportunidades 

que se abrem para quem está disposto a se reinventar é 

incrível. Os clientes já perderam o medo e podemos falar 

em consolidação dos eventos online. Enquanto nossos 

governantes se digladiam na produção e distribuição de 

vacinas a demanda por esses eventos não para de crescer e 

o número e a variedade de soluções tecnológicas inovadoras 

estão acompanhando esse crescimento. Na Maxi estamos 

investindo pesadíssimo em realidade expandida, com exemplos 

bem sucedidos utilizando sistemas xR Disguise, como a Live 

do DJ Alok, que despertou muito interesse em todo o mercado. 

Com muito mais realismo nas cores, sombras e reflexos, as 

novas soluções de cenários virtuais com tracking e fundos 

de LED já estão presentes em grandes produções da Disney, 

prêmios internacionais como o VMA Music Awards e clipes 

de vários artistas de peso. Acreditamos no crescimento dos 

eventos híbridos no segundo semestre e, nos preparando 

para isso, nos tornamos sócios de um grande complexo de 

estúdios que será ampliado para mais de 10 salas distribuídas 

em 10 mil metros quadrados com infraestrutura de padrão 

internacional, dentro da Cidade de São Paulo. Teremos ainda 

capacidade para gerenciar um grande número de eventos 

online (control-rooms) simultâneos. Ainda no segundo 

semestre esperamos a volta dos eventos presenciais um 

pouco maiores, mantendo a transmissão simultânea online, 

e nossos estúdios terão infraestrutura para receber também 

esse tipo de evento.”

JOSÉ AUGUSTO - DIRETOR EXECUTIVO DA MAXI
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“A  PA N D E M I A  D O  C O R O N AV Í R U S  T O R N O U
as famosas Soft Skills em indispensáveis. Hoje mais do que 

aplicação tecnológica, mega tendências e revoluções no 

mercado precisamos ter um time resiliente e com inteligência 

emocional. Essa é nossa verdadeira aposta para 2021. 

Implementar mudanças nos processos e saber aplicar nossa 

criatividade para prover soluções aos nossos clientes. As 

oportunidades estão aí, precisamos apenas saber como 

executar nesse novo cenário e encontrar outras formas 

de implementar a cenografia dentro desse novo contexto. 

Esse foi nosso grande desafio e continua sendo. Investimos 

na multidisciplinaridade e desenvolvimento do nosso time, 

de forma que sejam capazes de conectar pontos antes 

inimagináveis. Meu maior orgulho é saber que permanecemos 

em pé, sem desistir, sem desânimo e sem desculpas. A crise 

veio e escolhemos não fazer parte dela.”

MARCELO CHECON – CEO DO GRUPO MCHECON

“A CENA DO INÍCIO DA VACINAÇÃO EM NOSSO
país me trouxe um vigor novo, um misto de euforia e 

tranquilidade, sentimentos que renovaram integralmente 

minha fé em dias melhores. Ao acordar, idealizo todos os 

dias, para todos nós - cidadãos do mundo - dias felizes, 

sonhos realizados, trabalho digno. Mas, em 2021, mergulho 

ainda mais neste meu IDEAL! E não tenho dúvida que, diante 

desse cenário tão desafiador, vou atingi-lo! Em 2021, que 

possamos entender e por em prática a verdade de “ser 

empático”, de mergulhar sinceramente nos sentimentos 

das pessoas, de ultrapassar nossos limites para entender 

os sentimentos daqueles que nos cercam; eis aí um grande 

desafio! Desejo que todos juntos possamos viver nossos 

futuros dias com euforia em busca de amor, aproveitando a 

vida de forma salutar, sempre rodeados de pessoas de bem! 

“CARPE DIEM.”

 “ACREDITAMOS EM UM PRIMEIRO TRIMESTRE
ainda coberto de desafios nas adequações e mudanças 

ocorridas na jornada do consumidor. No entanto, seguimos 

otimistas em relação à empresa e ao mercado, pois todas 

as nossas métricas apontam para o crescimento, mesmo 

diante do anunciado efeito rebote no varejo. A Work On se 

adequou rapidamente ao “novo” mercado de trade marketing 

com soluções híbridas de execução em todos os canais. 

Um bom exemplo é a solução Cash & Carry, que utiliza a 

nossa mão-de-obra já instalada nos grandes varejistas, 

para propor otimização de custos  inteligente e de maneira 

compartilhada para a indústria. Mesmo diante do novo 

normal, continuamos a acreditar que o resultado é o alicerce 

de parcerias de sucesso.’.

RODRIGO STOCCO – DIRETOR DA RENASE

“D E P O I S  D O  F U R A C Ã O  D E  2020 E  T E N D O
passado no teste de resiliência e superação, vejo 2021 como 

um ano que será mais divisor de águas do que o próprio 

ano pandêmico. Nosso Mercado nunca foi da mesmice e os 

ensinamentos e restrições impostas nos trouxeram até aqui 

com novas soluções usando o digital como solução imediata, 

mas o presencial como objetivo futuro. Estou confiante. 

Acredito que pós-vacina, renasceremos com soluções híbridas 

ainda mais robustas e pautadas nas relações pessoais e na 

necessidade da interação. Estamos carentes de encontros e 

pessoas e não é diferente com nossos clientes, funcionários 

e prospects, portanto soluções que permitam isto com 

segurança e viabilidade estarão a frente do nosso mercado. 

Estamos preparados.”

SUELI DIAS – DIRETORA DA TLV

“UM NOVO ANO, UM ANO DE RENOVAÇÃO, JAMAIS
visto antes. Nunca o nosso setor de eventos sofreu tanto, 

mas ainda sim, é tempo de agradecer. 2021 será um ano 

marcado por um retorno triunfal. Pois voltaremos com eventos 

acompanhados de perseverança e espírito de superação. 

Estamos prontos, preparados e ainda melhores para receber 

2021 de braços abertos. E como disse Charles Chaplin O tempo 

é o melhor autor. E sempre encontra um final perfeito.”

VALÉRIUS BERTASSO – PRESIDENTE DA VALÉRIUS BERTASSO SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS

TATIANA MANO - DIRETORA COMERCIAL & MARKETING DA WORKON

EMPRESAS

“E S TA M O S  M U I T O  O T I M I S TA S  PA R A  20 21,
principalmente para o segundo semestre. Lançaremos várias 

novidades no segmento de seguro de entretenimento para 

atender a demanda que virá. Acreditamos que o mundo 

vai voltar a crescer rapidamente e os eventos vão voltar 

com força. Os Juros baixos, a retomada do crescimento 

que os economistas estão prevendo. A vontade reprimida 

das pessoas em se socializar e se entreter o maior tempo 

disponível devido a eficiência na jornada do trabalho com o 

home Office, a disponibilidade e vontade do artista e voltar 

seus trabalhos aliado a vários trabalhos de criativos que 

estão em fazendo de desenvolvimento devido durante este 

tempo de reclusão vai ser o combustível ideal para uma 

retomada consistente nas atividades relacionadas com o 

entretenimento e afins. Precisamente no nosso segmento 

de seguros para o entretenimento, não posso deixar de 

dizer que as pessoas costumam aprender com os erros o 

trauma dos milhões de eventos cancelados esta trazendo 

a consciência dos promotores e anunciantes da relevante 

importância do seguro neste mercado. O que me deixou 

muito impressionado nesta pandemia é que as seguradoras 

sofreram bilhões de reais de perdas em cancelamentos de 

eventos e aqui no Brasil as perdas foram praticamente zero 

porque não existia a cultura de contratar seguro de forma 

cuidadosa e detalhada, a cultura de gerenciamento de risco 

precisa ser difundida no Brasil.”

RICARDO MINC – DIRETOR DA AFFINITÉ 
CORRETORA DE SEGUROS

“APESAR DOS PERCALÇOS QUE A PANDEMIA
tem causado na maioria dos segmentos de mercado, a 

pecuária e as demais cadeias do agronegócio demonstraram 

a sua importância contribuindo significativamente no PIB 

brasileiro com crescimento de cerca de 9% em relação a 2019. 

A divisão de saúde animal, da qual a Boehringer Ingelheim faz 

parte, acompanha esse crescimento e segue desenvolvendo 

tecnologias e soluções que auxiliam o pecuarista a melhorar 

a sua produtividade. Não é por acaso que a empresa investiu 

quase 3,5 bilhões de euros globalmente em pesquisa e 

desenvolvimento no ano de 2019, mostrando o compromisso 

com a tecnologia e desenvolvimento do setor de saúde como um 

todo. Para 2021, as expectativas continuam sendo positivas e de 

crescimento comparado a 2020 para o mercado agropecuário, 

com o acompanhamento no dia a dia dos custos dentro das 

fazendas e parceiros comerciais focando em investimentos 

que realmente trarão melhorias. A Boehringer Ingelheim, por 

meio de suas marcas-referência no mercado, como Ivomec, tem 

buscado cada vez mais se comunicar e ajudar no engajamento 

dos pecuaristas e de nossos parceiros comerciais nessa nova 

realidade do universo digital, que já era importante antes 

da pandemia, mas se tornou indispensável no contexto de 

distanciamento social. Por meio dessas ações, fortalecemos 

os laços com os nossos parceiros e garantimos uma resposta 

rápida à resolução de problemas dentro da propriedade, 

garantindo o bem-estar dos animais e o retorno financeiro 

adequado. Dentro deste contexto, a campanha ‘Gado Ivomecado 

é tradição de resultado’ trouxe a mensagem de confiança, 

segurança e tradição que a marca oferece ao mercado há 40 

anos, tornando-se referência no Brasil e no mundo.”

“A G A.M A ITALY C ONHECIDA NO MER CAD O
por seu pioneirismo e inovação, recentemente lançou 

o iQ Perfetto, o secador mais moderno e revolucionário do 

mercado: leve, potente, durável e silencioso; e a promessa 

para o ano de 2021 é continuar investindo em tecnologia e 

inovação. A organização dobrará o investimento em inovação, 

para grandes lançamentos de produtos neste ano. Mesmo 

em um cenário atípico que o mundo está vivendo, o Brasil 

continua sendo um dos países que mais consome produtos 

de beleza. Com uma análise profunda sobre os consumidores, 

observamos uma grande mudança de hábito de consumo, e 

assim, nos programamos para um ano intenso de lançamentos 

que vão atender aos mais diversos interesses quer seja na 

linha feminina,  linha masculina bem como os profissionais 

da área da beleza onde teremos novidades, com produtos 

tecnológicos e eficientes.” ROULBER CARVALHO GOMES DA SILVA - 
GERENTE DE MARKETING E TÉCNICO DE 
GRANDES ANIMAIS DA BOEHRINGER INGELHEIM

IGNÁCIO CEVA – CEO DA GA.MA 
ITALY NO BRASIL
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PESQUISA DA MIT TECHNOLOGY 
REVIEW BRASIL APONTA PERFIS 
PROFISSIONAIS QUE MELHOR SE 
ADAPTARAM E AUXILIA EMPRESAS 
NA RETOMADA AOS ESCRITÓRIOS

CAPA
PESQUISA

ANO PAS SADO FICOU MARCADO COMO ANO
do home office em função da pandemia do novo coronavírus, 

mas 2021 chegou com a perspectiva da vacina e de uma 

mudança no modelo de trabalho de muitas empresas. O 

trabalho em casa deve permanecer, mas combinado com o 

retorno presencial, cercado de cuidados e visando melhor 

rendimento e otimização. O modelo híbrido, portanto, poderá 

unir as vantagens do home office às vantagens do escritório, 

tanto para empresas quanto para colaboradores.

 Para entender a tendência desta nova rotina de 

trabalho que deve se estabelecer num mundo pós-Covid a 

Technology Review Brasil, uma das principais publicações de 

tecnologia e negócios do mundo, com a chancela do Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT), aplicou uma pesquisa 

para cerca de 1400 entrevistados. A conclusão é que fatores 

como área, cargo, salário, formação e idade não podem ser 

relacionados ao desempenho dos profissionais, tampouco ao 

desejo de retornar ao escritório. 

Em contrapartida, pode-se concluir que dois traços 

de personalidade têm correlação com a performance destes 

entrevistados durante o período de home office: indivíduos 

conscienciosos e também aqueles com maior abertura a 

situações novas.

 De acordo com o editor-chefe da MIT Technology 

Review Brasil, André Miceli, estes traços podem ser de grande 

auxílio para que as empresas determinem quem retorna antes 

para o escritório e quem permanece em casa, por exemplo, 

já que adaptações como distanciamento são necessárias no 

cenário em que vivemos.  “Profissionais que se adaptaram de 

alguma forma ao trabalho em casa, mesmo em meio a uma 

pandemia, e mantiveram ou aumentaram sua produtividade 

têm maior tendência a manter o formato de trabalho remoto”, 

explica Miceli.

FUTURO HÍBRIDO
Os dados apurados pela pesquisa da MIT Technology 

Review Brasil indicam que 6,5% dos entrevistados não querem 

mais o home office, e que 93,5% desejam manter esse formato 

pelo menos um dia na semana. A solução seria intercalar um 

ou dois dias em casa com outros três ou quatro no escritório. 

Para que isso funcione, as empresas e seus líderes 

devem entender os desafios e barreiras que a diminuição 

de contato entre os funcionários traz, como confiança e 

senso de pertencimento. “O líder terá que criar situações 

que façam com que as pessoas se conheçam, para 

estabelecer esse senso de confiança entre si. E o senso de 

pertencimento é fundamental para a construção de cultura. 

Uma empresa sem cultura é mais fraca. Os líderes terão que 

construir redes para que esses grupos tenham a cara da 

empresa”, reforça André Miceli. 

“Profissionais que se adaptaram de 
alguma forma ao trabalho em casa, 
mesmo em meio a uma pandemia, 
e mantiveram ou aumentaram sua 
produtividade têm maior tendência 
a manter o formato de trabalho 
remoto” (André Miceli)

“PODEMOS DIZER QUE A CONSTRUÇÃO CIVIL FOI
um dos setores que melhor respondeu à crise vivida em 2020, 

já que, por estarem mais em casa, as pessoas passaram a 

valorizar mais questões como conforto, qualidade e localização 

e buscaram com mais frequência profissionais para 

reformas, construções e melhorias. Outro fator importante 

a ser destacado foi o aumento das compras online, que já 

era uma tendência mundial e beneficiou particularmente 

a habitissimo, uma vez que o nosso propósito é facilitar a 

conexão entre profissionais e consumidores por meio do 

ambiente digital. Acredito que a chegada da vacina, aliada 

à suspensão das festas de Carnaval farão com que o Brasil, 

principalmente, retome suas atividades mais rápido. Pode ser 

que até aproveitem o feriado para darem início à projetos que 

estavam sendo adiados. Diante deste cenário, continuaremos 

investindo nas soluções online para apoiar e oferecer aos 

profissionais que trabalham conosco ainda mais possibilidades 

de trabalho e visibilidade para fecharem bons negócios.”

ARIEL CERVANTES QUINTANA - CEO REGIONAL BRASIL/PORTUGAL DA HABITISSIMO

“S E M  D Ú V I D A S,  20 21  S E R Á  U M  B I G  A N O,
com muitos desafios. Mais uma vez será preciso se reinventar 

e sair da zona de conforto, sem que isso seja encarado como 

algo desanimador, pelo contrário. Se 2020 nos ensinou algo, 

foi que mudanças de rota podem trazer ótimas oportunidades. 

Aqui no Méqui, tivemos que mudar totalmente nossos 

planos logo nos primeiros meses do ano passado. Isso não 

nos impediu de continuarmos construindo uma relação de 

proximidade com nossos consumidores e de criar ações 

realmente especiais, como as edições limitadas do Molho Big 

Mac e do Pote de Cheddar do Méqui. Também apresentamos 

recursos que geram uma dose extra de conveniência para 

que todos possam curtir suas Méquizices: O MéquiZap, nosso 

perfil no whatsapp, e o Méqui Sem Fila, funcionalidade em 

nosso app que permite fazer o pedido e o pagamento online 

e a retirada no restaurante. Por aqui, vamos seguir buscando 

oportunidades para estarmos sempre próximos do nosso 

público, criando experiências realmente memoráveis.”

JOÃO BRANCO, CMO DO MCDONALD’S BRASIL

“A PANDEMIA GERADA PELO NOVO CORONA VÍRUS
nos fez enxergar um novo cenário no mercado de 

brinquedos, que antes, era pouco explorado por nós; o 

e-commerce. Percebemos que as pessoas passaram a dar 

mais atenção a esse canal.  Nossas vendas aumentaram 

consideravelmente e esperamos crescer ainda mais em 

2021 nas vendas online, bem como nas lojas físicas, 

diversificando nosso mix de produtos para continuarmos 

atendendo a todas as pessoas, independentemente de 

classe ou idade, mesmo com as implicações da pandemia, 

como os aumentos dos fretes marítimos e preços na China. 

Será um desafio! Nosso principal objetivo continuará sendo: 

levar diversão e qualidade nos brinquedos para todas 

as crianças.”

RODRIGO GILI - GERENTE DE PRODUTOS DA LINHA MULTIKIDS DA MULTILASER

“O A N O D E  2020 F O I  M UI T O  D E S A F I A D O R
para todos, especialmente para o setor de saúde devido 

à pandemia. Mas também foi um ano de aprendizado. Ter 

saúde ficou ainda mais importante e o QSaúde já nasceu 

com um modelo de negócios voltado para a prevenção de 

doenças, cuidado integral, contínuo e coordenado, além da 

rede premium de hospitais como parceiros estratégicos. 

Acreditamos que só assim é possível ter mais efetividade 

e resolutividade. Temos um modelo que contribui para a 

sustentabilidade do setor, com gestão e com uma rede 

referenciada com os melhores centros médicos do Brasil, 

em São Paulo. Para 2021, o QSaúde quer ampliar esse foco. 

Quanto ao cenário econômico, estamos confiantes de que 

haverá uma retomada gradual e consistente, que dará 

bases para que o país volte a crescer. Estamos confiantes e 

comprometidos a participar dessa mudança.”

ANDERSON NASCIMENTO – VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DO QSAÚDE 
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