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OOH CRIATIVIDADE GERANDO 
VALOR PARA NEGÓCIOS 
Num mundo cada vez mais dinâmico e com o impulso de novas tecnologias que permitem 
gerar novos formatos de negócios você verá como empresas de OOH geram valor para seus 
clientes. #disruptivo #criandoonovo. 
Moderadora: Lyzbeth Cronembold - CIO / IT Transformation/ Executive Director at Labdata 
/ Council Member CIONET
Palestrantes: 

• Eduardo Alvarenga - CEO na Elemidia SA
• Violeta Kertész Noya - Co-CEO, Partner | Out There - OOH Platform
• Monica Lamas - Commercial and Cargo Director at GRU Airport 

 
 
 
 

 

Moderadora: Lyzbeth Cronembold - CIO / IT Transformation/ Executive Director at 
Labdata / Council Member CIONET 
Diretora Executiva - Líder de TI Dinâmico com experiência internacional, carreira 
construída em diversas empresas do segmento de Telecom e Entretenimento; capacidade 
comprovada de traduzir conceitos altamente técnicos em linguagem significativa para 
vários públicos. Experiência em empresas de TI, com relevante contribuição para 
consolidações e aquisições, padronização de processos, integração de sistemas e 
gerenciamento de mudanças. Economias Significativas em ordem de Milhões. • Uma 
executiva premiada capaz de disseminar o entusiasmo alavancando as melhores 
estratégias de TI e novos modelos de negócios. • Experiência no segmento de Mídia e 
Entretenimento, Consumer Experience, Transformação Digital, Modelagem 
Organizacional, Gestão de Riscos, Estratégia de TI, Governança de TI. • Forte experiência 
em processos de negócios para vendas de mídia, marketing, logística, compras, 
manufatura, finanças, impostos, RH e assuntos corporativos. • Altamente versátil e 
orientada para resultados. • Implementação da estratégia de ERP e Business Intelligence. 
• Visão e experiência no desenvolvimento de novos negócios e parcerias estratégicas e 
negociações com fornecedores e clientes internos, gerenciamento de serviços e 
eliminação de unidades de negócio, além de desmembrar novos negócios. • Grande 
conhecimento de TI, Internet e Broadcast Marketing, sua convergência com os aplicativos 
móveis, suas tendências, sua concorrência e comportamento do consumidor. • 
Organização, gestão, desenvolvimento e coaching de equipes - Gestão de pessoas. 
ÁREAS DE EXPERIÊNCIA Liderança e Team Building Gerenciamento de riscos Novos 
modelos de negócios Ecossistemas de start-ups Alianças estratégicas Estratégia de TI 
Televisão digital Aplicativos móveis Transformação Digital Business 
Intelligence  Negociações de fornecedores e contratos Fusão e Aquisição IT Empresas 
eliminadas Implementação de ERP Comportamento do Consumidor - UX 
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Eduardo Alvarenga - CEO na Elemidia AS 
Engenheiro eletrônico de formação, Eduardo instalou a 1ª tela em elevador de edifício 
comercial no Brasil no início dos anos 2000. Fundou, em 2001, a Novavista, empresa 
pioneira no segmento digital out-of-home, adquirida pela Elemidia em 2004. No mesmo 
ano, fundou a E+ Tech, especializada na criação e desenvolvimento de tecnologia para 
PDV e mídia exterior. Em 2007, regressou à indústria de mídia digital exterior, em 
sociedade com a Elemidia, para atuar em shopping centers e novos negócios. Entre 2012 
e 2013, assumiu a diretoria de negócios digitais do Grupo Abril. Voltou a se dedicar à 
Elemidia em março de 2013. 

 

Violeta Kertész Noya - Co-CEO, Partner | Out There - OOH Platform 
Experiente CEO com um histórico comprovado de trabalho na indústria de marketing e 
publicidade. Forte profissional de desenvolvimento de negócios especializado em Gestão 
de Marketing, Negociação, Planejamento de Negócios, Competências Analíticas e 
Vendas. Passando por empresas como: Talent Marcel, Otima Midia Out of Home e 
atualmente também faz parte como Member of the Board da Citatti Tecnologia. 

 

Monica Lamas - Commercial and Cargo Director at GRU Airport 
Especialidades: Gestão geral, vendas e marketing, desenvolvimento de novos negócios, 
planejamento estratégico. Atuou em empresas como Clear Channel Outdoor Global, 
Metrô Rio e Itaú e atualmente no GRU Airport 
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