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O CONSUMO DE MÍDIA E CONTEÚDO NA 
ERA DAS MULTI TELAS
O painel tem como objetivo discutir os desafios e possibilidades de comunicação num universo onde o 
consumidor tem controle total do que ver, onde ver e como ver. Tentaremos trazer uma visão holística, 
com um anunciante, um produtor de conteúdo e uma plataforma OOH para discutir este tema. 

Moderadora: Guido Sarti - Head de Convergência na Globosat
`Palestrantes:

 Raphael Jimenez - Diretor Nacional de Publicidade da Elemidia 
 Rafael Gonçalez - Gerente Executivo de Mídia Integrada na BRF

  

 

Moderador: Guido Sarti - Head de Convergência na Globosat 
Profissional com mais de 10 anos de experiência em Business Intelligence focada em Marketing. É responsável 
pela integração de dados qualitativos e quantitativos nos processos de planejamento, UX/ID, mídia e disciplinas 
criativas. Durante sua experiência, trabalhou em projetos que permitiram desenvolver estratégias para clientes 
como MasterCard, Itaú, Vivo, Google, Nike, RockInRio, RedBull, Natura e Netflix. Começou a carreira na R/GA, 
logo que a agência chegou ao mercado brasileiro, sempre no universo de data e analytics vem utilizando dos 
dados para melhorar a eficiência dos processos e capacidades estratégicas através do desenvolvimento de 
soluções criativas. Trabalhou no lançamento do Nike Fuel, projeto que ampliou as vendas e o conhecimento da 
Nike sobre seus consumidores e também no relançamento da Perfumaria Natura, projeto que promoveu a 
recuperação da liderança no mercado mais pulverizado de perfumaria do mundo. 

 

Raphael Jimenez - Diretor Nacional de Publicidade da Elemidia 
Diretor Nacional de Publicidade da Elemidia, Raphael Jimenez é formado em administração de empresas pela 
PUC SP e MBA na FGV. Está na Elemidia há 15 anos e antes passou por empresas como Citibank , Credicard 
e Bradesco. Hoje lidera um time de vendas com  30 pessoas e tem 38 anos de idade! 

 

Rafael Gonçalez - Gerente Executivo de Mídia Integrada na BRF 
Executivo de marketing, especialista em mídia, com histórico de atuação em grandes agências de ATL e, desde 
agosto de 2018, responsável por toda a estratégia de distribuição de conteúdo na BRF.  
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