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 A nata da 
comunicação 

corporativa
O Top Mega Brasil premiou o talento 
e a competência de profissionais de 
empresas e agências, no último dia 

25 de maio, no Centro de Convenções 
Rebouças, em São Paulo 

A cerimônia de entrega do Top Mega Brasil já incorporou-se ao 
calendário da comunicação corporativa. Em apenas três anos, 
a premiação conquistou a capacidade de reunir o talento e 
a competência do setor representados por profissionais de 

empresas e agências de todo o Brasil. Nesta edição, o jantar que abriu o 
evento de entrega das concorridas estatuetas teve a presença de cerca 
de 150 pessoas, entre convidados e homenageados, no último dia 25 
de maio, no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista. A festa 
marcou o encerramento do 20º Congresso Mega Brasil de Comunicação, 
Inovação e Estratégias Corporativas, que teve início em 23 de maio. 

Organizada por Mega Brasil e Maxpress, a disputa pela estatueta 
começa quatro meses antes da grande festa, quando o colégio eleitoral, 
formado por 52 mil profissionais da comunicação e do jornalismo, é con-
vidado a apontar seus favoritos. A votação é online e realizada em dois 
turnos: o primeiro com livre indicação de nomes e escolha dos finalistas, 
e o segundo para a definição dos Top 10 Brasil e dos Top 5 das regiões 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nas categorias Agência e 
Executivo de Comunicação Corporativa. No total, são classificados 70 
finalistas – 35 agências e 35 executivos –, homenageados na festa de 
premiação com o diploma do Top Mega Brasil. No final, são eleitos os 16 
mais admirados – o Pódio Brasil, que destaca os três primeiros lugares 
em nível nacional (agência e executivo), e os campeões de cada região 
(também agência e executivo) –, que recebem a estatueta da onça 
pintada, simbolizando as “feras” da comunicação corporativa no Brasil.  

Neste ano, conta Eduardo Ribeiro, sócio-diretor da Mega Brasil, cha-
mou a atenção dos organizadores o índice de renovação dos premiados: 
“Tivemos a inclusão de novos nomes da ordem de 40% em comparação 
com 2016. Entre os 70 finalistas, foram 28 estreantes, sendo 17 executivos 
e 11 agências. Esse índice já havia sido também de 40% em relação a 
2015, quando despontaram, em 2016, 18 nomes novos de executivos e 
12 de agências, o que mostra que o prêmio tem conseguido boa reno-
vação, inclusive no plano regional”.

Outro aspecto relevante foi a alegria dos pre-
sentes ao Salão Lilás do Centro de Convenções 
Rebouças, onde a cerimônia de premiação foi 
realizada: “O clima intimista e informal”, lembra 
Luiz Rigo, diretor da Maxpress, “permitiu que 
todos pudessem curtir o momento com emoção 
e muita confraternização. Os reencontros, como 
demonstraram os muitos abraços ali trocados, 
foram um dos pontos altos do evento”.

“E é preciso ressaltar”, assinala Marco Rossi, 
diretor da Mega Brasil, “o caráter de networking 
que tem essa premiação, por reunir num mes-
mo palco os principais líderes da comunicação 
corporativa do Brasil, com as mais importantes 
agências do País. Quantos momentos como 
esse o mercado oferece para a comunicação 
corporativa brasileira?”, indaga.

A chegada de novos talentos, como ressaltou 
Eduardo Ribeiro, não impediu que vencedores 
dos anos anteriores subissem mais uma vez ao 
palco. Caso de Paulo Marinho, superintendente 
de Comunicação Corporativa do Itaú Unibanco, 

OS ELEITOS: Wallace Faria, primeiro lugar no Top 10 Brasil, com 
Ayeska Azevedo, primeiro lugar no Top 5 Nordeste, e Estela 
Matsumoto, finalista no Top 10 Nacional e Top 5 Sul

HOMENAGEM: Nelson Silveira, finalista do Top 10 Brasil e Top 5 Sudeste, ao 
lado de Daniela Kraemer, campeã do Top 5 Sul, com amigos e familiares
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que conquistou o tricampeonato no Top 5 Sudeste 
– Categoria Executivo. Com o mesmo número de 
vitórias, na Categoria Agência, estão a Temple, sob 
o comando de Cleide Pinheiro e Verena Morais, em 
Belém, que venceu o Top 5 Norte, e a In Press Porter 
Novelli, liderada por Kiki Moretti, com sede em São 
Paulo, que liderou o Top 5 Sudeste. 

A In Press, aliás, saiu da festa, neste ano, com 
três estatuetas: além do tricampeonato no Top 5 
Sudeste, a agência ocupou o primeiro lugar no Top 
5 Centro-Oeste, com a In Press Oficina (parceria com 
a Oficina da Palavra), e, reafirmando a vocação para 
a liderança, foi a grande vencedora da noite, com o 
primeiro lugar no Top 10 Brasil, depois de ocupar, 
em 2016 e 2015, a segunda posição. A CDN (agora 
CDN/DDB), então agência bicampeã no Top 10 Brasil, 
ficou, neste ano, com o segundo lugar, além de mar-
car presença no Top 5 Sul com a CDN Sul, de Porto 
Alegre, região que teve como vencedora a Martha 
Becker Comunicação, de Martha Becker, também de Porto Alegre, que 
já havia vencido em 2015. 

Grata surpresa no Top 10 Brasil, repetindo a façanha de 2016, a Agência 
de Textos, de Salvador, foi também finalista no Top 5 Nordeste. E se nas 
duas edições anteriores chegou a bater na trave, agora em 2017 foi a 
campeã do Nordeste e com isso levou a primeira onça de sua história. 
“Isso mostra a capacidade da premiação de fazer uma leitura ampla 
do talento e da competência da comunicação corporativa brasileira”, 
assinala Ribeiro. Desde a primeira edição do Top Mega Brasil, a Agência 
de Textos é finalista na Região Nordeste, assim como as coirmãs Darana 
(BA) e Brava (PE).

Na Categoria Executivo, os holofotes se voltaram para o Grupo Boti-
cário, presente desde a primeira edição da premiação e que, neste ano, 
emplacou seis profissionais entre os finalistas – dois no Top 10 Brasil, 
três no Top 5 Sul e um no Top 5 Nordeste. E, no gran finale, levou duas 
estatuetas: o primeiro lugar em nível nacional, com Wallace Faria, e no 
Nordeste, com Ayeska Azevedo. 

Por vocação natural de seus participantes, o Top Mega Brasil tornou-se 
um evento midiático. Sim, toda entrega de prêmio hoje em dia ganha 
imediata exposição nas mídias sociais e afins. Até o Oscar rendeu-se 
às selfies e virou notícia no mundo inteiro. Mas, em se tratando de um 

evento com comunicadores na plateia e no palco, a circulação de notí-
cias acabou ganhando ares de breaknews. Ao menos nove em cada dez 
pessoas sacaram seus celulares para a produção de fotos, selfies, vídeos 
e tudo mais que pudessem registrar e compartilhar, com o mundo, sobre 
o clima da festa da comunicação corporativa. Sim, também neste quesito 
os comunicadores são feras!  

NORTE VENCEDOR: Elen Neris (finalista na categoria Executivo), Cleide Pinheiro e Verena 
Morais (campeãs na categoria Agência), Monica Alvarez (finalista na categoria Executivo) 
e Lívia Amaral (campeã na categoria Executivo) 

COMEMORAÇÃO: Yacoff 
Sarkovas, CEO, e equipe 
da Edelman Significa, 
finalista do Top 10 Brasil 
e do Top 5 Sudeste, na 
categoria Agência

CONFRATERNIZAÇÃO: Luiz Rigo, da Maxpress, durante o jantar que abriu a 
premiação, elogiou o clima de descontração da festa
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2015 2016 2017
Top 10 Brasil - Executivos

Troféu Hors Concours Paulo Nassar (Aberje) Não Houve Não houve

1º lugar Marco Antonio Lage (Fiat) Fabio Sabba (Uber) Wallace Faria (Grupo Boticário)

2º lugar Marcelo Behar (Natura) Wallace Faria (Grupo Boticário) Adriana Lutfi (Mercado Livre)

3º lugar Sandro Rego (Grupo Boticário) Flávia Sekles (Google) Flávia Sekles (Google)

Top 10 Brasil - Agências
1º lugar CDN (SP e RJ) CDN (SP e RJ) In Press Porter Novelli (SP e RJ)

2º lugar In Press Porter Novelli (SP e RJ) In Press Porter Novelli (SP e RJ) CDN (SP e RJ)

3º lugar Edelman Significa (SP e RJ) Edelman Significa (SP e RJ) FSB (SP E RJ)

Top 5 - Norte
Executivos Ana Euler (Embrapa - PA) Daniel Nardin (Governo do Estado do Pará) Lívia Amaral (Vale - PA)

Agências Temple (PA) Temple (PA) Temple (PA)

Top 5 Nordeste
Executivos Amine Darzé (Coelba -BA) Ana Maria Xavier (Fiec - CE) Ayeska Azevedo (Grupo Boticário - BA)

Agências AD2M (CE) AD2M (CE) Agência de Textos (BA)

Top 5 Centro-Oeste
Executivos Jorge Duarte (Embrapa - DF) Adriana Motta (TV Globo - DF) Diego Recena (Fecomércio - DF)

Agências Proativa (DF) Oficina da Palavra (DF) In Press Oficina (DF)

Top 5 Sudeste
Executivos Paulo Marinho (Itaú Unibanco - SP) Paulo Marinho (Itaú Unibanco - SP) Paulo Marinho (Itaú Unibanco - SP)

Agências In Press Porter Novelli (SP e RJ) In Press Porter Novelli (SP e RJ) In Press Porter Novelli (SP e RJ)

Top 5 Sul
Executivos Renato Gasparetto (Gerdau - RS) Estela Matsumoto (O Boticário - PR) Daniela Kraemer (General Motors - RS)

Agências Martha Becker (RS) Central Press (PR) Martha Becker (RS)

Gigantes: todos os vencedores 
do Top Mega Brasil, desde o início
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10
BRASIL
AGÊNCIA

Reconhecimento é a palavra-chave em 
qualquer premiação. A eleição signifi-
ca, na maioria das vezes, que estamos 
no caminho certo e que valeram a 

pena as escolhas e o empenho. Tal conquista 
tem ainda mais apreço, principalmente, quan-
do fazemos parte de um mercado em que a 
mudança é a protagonista, segundo Roberta 
Machado, diretora-geral em São Paulo da In 
Press Porter Novelli, que conquistou o primeiro 
lugar no Top 10 Brasil – Categoria Agência. 
“Toda a agência comemorou com alegria a pre-
miação! E continuamos comemorando! Não 
é o reconhecimento apenas de um corpo de 
jurados; é uma eleição direta e aberta a todos 
os profissionais do mercado, o que aumenta 
ainda mais a credibilidade e o valor dessa 
conquista. Em um mercado em transformação, 
em um mundo em transformação, todos os 
nossos investimentos, esforços e inovações 
são para manter os nossos clientes um passo 
à frente – em resultados, eficácia, criatividade 
e qualidade em sua comunicação. Dedicamos 
nosso trabalho àquilo que os clientes mais de-
sejam conquistar e àqueles desafios que tiram 
o sono deles. É dessa relação que vem toda a 
motivação do time da In Press em desenvolver 

trabalhos memoráveis e que nos realizam”, 
assinala Roberta, que representou a presidente 
Kiki Moretti no jantar de premiação. Integrante 
da holding americana Omnicom Group, a In 
Press mantém-se entre as dez agências mais 
admiradas em nível nacional desde a primeira 
edição do Top Mega Brasil. 

A então bicampeã CDN/DDB ficou neste 
ano com a segunda colocação e teve duplo 
motivo de comemoração. Além de estar em 
posição privilegiada entre as dez agências 
mais admiradas do País, sua unidade na Região 
Sul conquistou espaço entre as selecionadas 
no Top 5 Sul. João Rodarte, presidente da 
CDN/DDB, atribui a premiação ao reconhe-
cimento de que a agência representa uma 
referência positiva para o mercado: “O Top 
Mega Brasil é o mais importante prêmio do 
mercado de comunicação corporativa porque 
o reconhecimento ao nosso trabalho é dado 
diretamente pelo mercado, pelos votos de 
quase 50 mil profissionais do setor. Quando o 
nosso mercado reconhece e premia o traba-
lho que realizamos significa que somos uma 
referência positiva. Por isso, sinto-me pessoal-
mente premiado com mais essa conquista da 
CDN. Temos um grande orgulho por estarmos 

entre as melhores agências desde a primeira 
edição do prêmio. Fomos a melhor do Brasil 
em 2015 e 2016 e, neste ano, estamos mais 

TOP 10 BRASIL – 1º LUGAR: Roberta Machado, 
da In Press Porter Novelli: motivação em 
desenvolver trabalhos memoráveis 
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uma vez entre as três melhores agências do 
País. Essas conquistas mostram que a CDN já 
consolidou o seu lugar entre as melhores. E, 
neste ano, outro motivo de orgulho, é que a 
CDN Sul também aparece com destaque na 
Região Sul. A nossa operação ali é recente e 
já somos reconhecidos pelo mercado. Isso é 
muito estimulante. Temos em todos os escri-
tórios da CDN equipes totalmente dedicadas 
a atender com excelência aos nossos clientes. 
E, quando recebemos um reconhecimento 
como o Top Mega Brasil, temos a certeza de 
estarmos fazendo a coisa certa e acertando 

o nosso objetivo”. Rodarte esteve no jantar, 
mas, por precisar sair antes, foi representado 
na cerimônia de premiação por Jô Ristow, 
vice-presidente da agência.

A terceira posição no Top 10 Brasil – Ca-
tegoria Agência foi da FSB Comunicação, 
classificada em 2017 como a 26ª maior do 
mundo, de acordo com o portal The Holmes 
Report. Francisco Soares Brandão, que fun-
dou a agência em 1980, diz que o prêmio da 
Mega Brasil é um importante indicador de 
que ela está caminhando na direção certa: 
“Hoje, a FSB consolidou uma posição de 
liderança nos mercados brasileiro e latino-
-americano, atuando de forma integrada em 
todas as áreas da comunicação corporativa 
e com uma base sólida de 200 clientes fixos. 
Ainda assim, a agência segue ávida por cons-
tante transformação e inovação, que inclui o 
uso de novas tecnologias no nosso trabalho 
diário. Em nossa trajetória de 37 anos, sempre 
buscamos investir em profissionais de ponta, 
comprometidos com a entrega de resultados 
concretos para os clientes, e especialistas 
em estabelecer relacionamentos com os 
públicos de interesse. Daí o nosso novo 
posicionamento, Relações geram resultados, 
que reflete o objetivo que irá orientar todas 
as ações da FSB. No último ano, passamos por 
uma grande reestruturação, que abandonou 
o modelo geográfico e passou a privilegiar 
a estruturação de verticais especializadas, 
com conhecimento profundo dos diversos 
públicos de interesse de nossos clientes e 
da realidade de cada setor da economia. Este 
importante reconhecimento da Mega Brasil 

nos motiva a continuar o trabalho sério e de-
dicado que levou a FSB ao topo do mercado 
de comunicação corporativa do Brasil e da 
América Latina”. A FSB mantém-se entre as 
dez agências mais admiradas do País desde a 
primeira edição do Top Mega Brasil. Brandão 
foi representado na cerimônia de premiação 
pelo diretor Marcelo Montenegro.

Fazem parte ainda do Top 10 Brasil – Ca-
tegoria Agência: Agência de Textos, CDI, 
Edelman Significa, FleishmanHillard, Ketchum, 
Printer Press e RP1. 

TOP 10 BRASIL – 3º LUGAR: Marcelo 
Montenegro, da FSB: entre as agências mais 
admiradas desde a primeira edição

TOP 10 BRASIL – 2º LUGAR: Jô Ristow, da 
CDN/DDB: até então bicampeã, vencedora 
em 2015 e 2016

10
BRASIL
AGÊNCIA

TOP 10 BRASIL:  Roberta Machado (In Press), Marcelo Montenegro (FSB Comunicação), Suely Temporal (Agência de Textos), Yacoff Sakovas 
(Edelman Significa), Cinthya Medeiros (Agência de Textos), Antonio Salvador Silva (CDI), Rosana Monteiro (Ketchum), Jô Ristow (CDN/DDB), 
Júnia Nogueira de Sá e Sandro Rego (FleishmanHillard), Cláudia Rondon (RP1) e Rosângela Ribeiro e Fernando Saliba (Printer Press), com 
Eduardo Ribeiro, que fez a entrega do prêmio  
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10
BRASIL
EXECUTIVO

W Wallace Faria, ex-coordenador de 
Relações Institucionais e Imprensa 
no Grupo Boticário em Curitiba, 
que recentemente deixou a or-

ganização, foi o primeiro colocado no Top 10 
Brasil – Categoria Executivo. No ano passado, 
em sua estreia na premiação, havia ficado em 
segundo lugar. Na cerimônia de premiação, 
o executivo, que integrou o Grupo Boticário 

por mais de quatro anos, dedicou o prêmio 
às pessoas que fazem comunicação, especial- que fazem comunicação, especial-
mente à sua equipe de trabalho: “Esse prêmio 
quer dizer que eu tenho muitos amigos. Quero 
dedicá-lo, então, aos meus colegas, ao traba-
lho que estamos fazendo, porque ninguém 
realiza nada sozinho. Somos uma equipe de 
20 profissionais pelo menos, além de parcei-
ros, agências e fornecedores, entre outros. 
Além dos cases que trabalhamos no dia a dia, 
sempre nos deparamos com dificuldades e 
problemas pessoais a superar. Acredito que 
seja muito importante cuidar das nossas equi-
pes, porque comunicação é feita por pessoas 
para pessoas”.

A segunda posição ficou com Adriana Lutfi, 
estreante na premiação, que há quatro anos 
atua na liderança da Comunicação Corporativa 
do Mercado Livre. Para ela, o Top Mega Brasil 
mensura o alcance e o efeito do seu trabalho 
como comunicadora: “Nunca um segundo lugar 
foi tão comemorado! Os votos que recebi signi-
ficam votos de confiança no meu trabalho; são 
um recado de que colegas de profissão estão 
percebendo valor na comunicação da empresa 
e sendo impactados por ela de alguma forma. 
Isso tem um significado muito importante 

para minha vida profissional e para o Mercado 
Livre, o personagem principal do trabalho. 
Outro motivo da minha alegria foi ver que o 
reconhecimento foi espontâneo, já que não fiz 
campanha alguma, e veio de pessoas de altíssi-

TOP 10 BRASIL – 1º LUGAR: Wallace Faria, ex-
Grupo Boticário: comunicação feita por pessoas 
e para pessoas 

TOP 10 BRASIL – 2º LUGAR: Adriana Lutfi, 
do Mercado Livre: percepção de valor na 
comunicação da empresa
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10
BRASIL
EXECUTIVO

mo nível – como são todos os que podem votar 
no prêmio –, que entendem de comunicação. 
Estou muito grata e feliz”. 

Flávia Sekles, diretora de Comunicações e 
Public Affairs do Google para a América Latina, 
repetiu o feito do ano passado e manteve a 
terceira posição no Top 10 Brasil – Categoria 
Executivo. Flávia refere-se ao Top Mega Brasil 
como um importante indicador de que vale a 
pena investir no aperfeiçoamento profissional 
para enfrentar as profundas transformações 
na Comunicação: “Com a mesma velocidade 
que a imprensa vem mudando, a comunicação 
corporativa está evoluindo, tornando-se uma 
função cada dia mais desafiadora. Por mais 
que nada nos satisfaça mais do que o cheiro 
de uma página de revista ou jornal com uma 
bela matéria lá estampada, o tradicional não 
funciona mais para amplificar mensagens. 
Como uma ex-chefe me ensinou, criar thought-
-leadership requer thoughts, que podemos 
traduzir como ideias originais e realmente 
interessantes, e isso não é para qualquer um. 

As mídias sociais tornam-se cada vez mais 
difíceis de penetrar organicamente, sem verba 
publicitária. Além de tudo, boatos e falsidades 
propagam-se com fluidez até recentemente 
inimaginável, forçando a reinvenção até da 
velha gestão da crise. Ter organizações como 
a Mega Brasil reconhecendo 
o trabalho de profissionais 
da comunicação corporativa 
mostra que todo investimento 
que fazemos no dia a dia para 
nos manter relevantes vale a 
pena. E nos incentiva a conti-
nuar investindo no nosso de-
senvolvimento”. Há cinco anos 
à frente da Comunicação do 
Google, Flávia foi representa-
da na noite de premiação por 
Eduardo Ribeiro, sócio-diretor 
da Mega Brasil. 

Fazem parte ainda do Top 
10 Brasil – Categoria Executivo: 
Antonietta Varlese (AccorHo-

tels), Bruno Rossi (Facebook), Daniele Lopes 
Rodrigues (Coca-Cola Femsa Brasil), Estela 
Matsumoto (O Boticário), Fabio Sabba (Uber) 
- campeão em 2016, Nelson Silveira (General 
Motors) e Vivianne Funcia Simões (Iguatemi 
Empresa de Shopping Centers).

TOP 10 BRASIL: Adriana Lutfi (Mercado Livre), Bruno Rossi (Facebook),  Antonietta Varlese (AccorHotels), Daniele Lopes Rodrigues (Coca-Cola 
Femsa Brasil), Estela Matsumoto (O Boticário), Fabio Sabba (Uber), Eduardo Ribeiro (representando Flávia Seckes, Google), Nelson Silveira (General 
Motors), Vivianne Funcia Simões (Iguatemi Empresa de Shopping Centers) e Wallace Faria (ex- Grupo Boticário), com Marco Rossi

TOP 10 BRASIL – 3º LUGAR: Eduardo Ribeiro representou Flávia Sekles, 
do Google, com Fabio Sabba e Marco Rossi 
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NORTE

O Norte foi a grande ausência na 
premiação. Apenas Cleide Pinheiro, 
que comanda a Temple, de Belém, 
subiu ao palco para o anúncio do 

Top 5 Norte – Categoria Agência. E, pela ter-
ceira vez, foi eleita a agência mais admirada na 
região. “O tricampeonato chega no momento 
em que estamos vivendo uma virada muito 
importante na comunicação, que é entender 
esse movimento global com velocidade de 
transformação, onde os processos mudam 
muito rapidamente”, assinala. “A Temple se 
preparou. Por isso, o prêmio chega com um 
sabor especial, porque nos motiva quando 
estamos nos desafiando em novos processos 
e negócios, tentando desbravar esse mercado 
que se apresenta extremamente oportuno e 
desafiador, marcado pela nossa entrada no 
ecossistema de  startups em busca da inova-
ção. O reconhecimento nos faz perceber que 
estamos no caminho certo, com uma equipe 
que nos faz conquistar esse reconhecimento, 
com os clientes que nos entregam as deman-

das e saem satisfeitos com 
os resultados, e o mercado 
que reconhece esse esfor-
ço do time da Temple. É 
muito gratificante mesmo. 
A Amazônia sempre foi 
o nosso celeiro e o nosso 
ambiente de negócios, e 
nós queremos mais do que 
isso. Temos ganhado cada 
vez mais confiança, possi-
bilidade de uma atuação 
mais ampla e maturidade 
para novas conquistas”.

Fazem parte ainda do 
Top 5 Norte – Categoria 
Agência: Eko (Pará), Gaby 
(Pará), Press Comunicação 
(Amazonas) e Três Comu-
nicação e Marketing (Ama-
zonas). 

O Top 5 Norte – Categoria Executivo foi 
conquistado por Lívia Amaral, gerente de 
Comunicação da Vale em Belém. Lívia já havia 
estreado no Top 5 Norte, em 2016: “Ano passa-
do estive na premiação entre as selecionadas. 
E desta vez, como primeiro lugar, e represen-
tando o meu estado. Considero a premiação 
o reconhecimento do meu trabalho. Entendo 

como o resultado de muita coisa boa que es-
tou realizando. Faço comunicação há 17 anos, 
trilhando esse caminho com muito empenho 
e dedicação”.  

Fazem parte ainda do Top 5 Norte – Cate-
goria Executivo: Daniel Nardin (Governo do 
Pará) – campeão em 2016, Elen Neris (Sistema 
Fiepa – PA), Érica Ferreira Martins (MRN – PA) e 
Mônica Alvarez (Alubar Metais e Cabos – PA). 

CAMPEÃS TOP 5 NORTE: Cleide Pinheiro com Verena Morais, da 
Temple: motivação em um momento de transformação e desafios

TOP 5 NORTE: Cleide Pinheiro (representando Daniel Nardin, do Governo do Pará), Elen Neris 
(Sistema Fiepa), Lívia Amaral (Vale) e Mônica Alvarez (Alubar Metais e Cabos); com a ausência de 
Érica Ferreira Martins (MRN – PA) 

CAMPEÃ TOP 5 NORTE: Lívia Amaral, da Vale: 
prêmio é reconhecimento de muita coisa boa 
realizada
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5
NORDESTE

A Agência de Textos, em Salvador, levou 
o Top 5 Nordeste – Categoria Agência, 
e ainda esteve entre as dez mais no 
Top 10 Brasil. “Recebemos o Top Mega 

Brasil de melhor empresa de comunicação do 
Nordeste, e uma das dez principais do País, 
em um momento particularmente especial”, 
diz Cinthya Medeiros, diretora da Agência de 
Textos, que faz parte do Top 5 Nordeste desde a 
primeira edição do prêmio. “Estamos comemo-
rando 20 anos de atividades, período em que 
acompanhamos o amadurecimento do setor 
e as inúmeras situações envolvendo o cenário 
político-econômico. O reconhecimento da 
qualidade dos serviços prestados pela empresa 
e pelos nossos pares traz, inegavelmente, um 
outro sabor à premiação. O destaque no cenário 

regional e nacional, atuando em uma região 
com notória ausência de indústrias de escala, 
não é tarefa simples. Mas conseguimos chegar 
a duas décadas de atuação firme e dedicada, 
procurando sempre estarmos alinhadas com as 
melhores práticas do nosso setor. O Top Mega 
Brasil coroa essa trajetória tão feliz para nós. 
Somos gratas a todos que nos elegeram como 
uma empresa apta a entrar no rol das feras da 
Comunicação”. 

Fazem parte ainda do Top 5 Nordeste – Cate-
goria Agência: Brava Comunicação (PE), Darana 
(BA), Dupla Comunicação (PE) e Texto & Cia (BA).

Com a conquista do Top 5 Nordeste – Cate-
goria Executivo, Ayeska Azevedo fez o Grupo 
Boticário marcar dupla presença na festa de 
premiação – seu colega de Curitiba, Wallace 

Faria, foi o vencedor do Top 10 Brasil. O reconhe-
cimento levou Ayeska, da equipe de Relações 
Institucionais e Imprensa do Grupo Boticário 
em Salvador, a refletir sobre suas escolhas pro-
fissionais e, claro, confirmá-las: “É muito bom 
saber que existe uma premiação como esta, 
que reconhece as pessoas que fazem acontecer 
na comunicação nacional. O nosso mercado 
é altamente competitivo e tem muita gente 
talentosa. Por isso, sinto-me profundamente 
honrada por ser lembrada pelos colegas de pro-
fissão para esse prêmio. Foi em 1992, quando 
estudava Jornalismo na Universidade Federal 
da Bahia, que me interessei por assessoria de 
imprensa. Naquela época, a área ainda era 
pouco conhecida e explorada na Bahia, mas, 
desde o primeiro momento, me fascinou. Em 

CAMPEÃS TOP 5 NORDESTE: Cinthya Medeiros  
e Suely Temporal, da Agência de Textos: 
destaque nos cenários regional e nacional 

TOP 5 NORDESTE: Carlos Carvalho (Abracom), que conduziu a premiação, com José Antonio Tiné 
(Dupla Comunicação), Cinthya Medeiros e Suely Temporal (Agência de Textos), Ana Lima (Brava 
Comunicação), Mariana Trindade (Darana Comunicação) e Monique Borges (Textos & Cia)

1993, fiz meu primeiro estágio na área e des-
de então não parei de estudar e desenvolver 
habilidades para atuar no mercado da comuni-
cação corporativa. Já passei por assessorias nas 
áreas pública e privada, das áreas do esporte 
à indústria, bastante tempo em política, fui 
liderada por profissionais irretocáveis e liderei 
grandes times, trabalhei “do outro lado do 
balcão”, em redação de jornal e em televisão, 

experimentando todas as oportunidades 
profissionais que o jornalismo oferece. Mesmo 
assim, a comunicação corporativa sempre 
esteve presente na minha trajetória. Nós temos 
uma missão de comunicar, e isso não é fácil. Mas 
quando a gente faz o que ama, não importa 
o tamanho do desafio, vai 
lá e abraça com garra, faz 
o trabalho com seriedade 
e respeito ao próximo. Se 
hoje recebo este prêmio é 
porque muita gente boa 
me ajudou a trilhar esse 
caminho, agregando novos 
conhecimentos, abrindo 
as portas para que eu 
abraçasse oportunidades 
e confiando na minha 
liderança. Essas pessoas são 
minha fonte de inspiração e, 
por isso, sou grata”. Ayeska 
é estreante na premiação. 

Fazem parte ainda do 
Top 5 Nordeste – Categoria 
Executivo: Amine Darzé 

(Coelba – BA) – campeã em 2015, Ana Maria 
Xavier (Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará – Fiec) – campeã em 2016, Mirela Gede-
on Cubilhas (Enashopp – BA) e Sílvia Fragoso 
(Grupo Ser Educacional – PE). 

CAMPEÃ TOP 5 NORDESTE: Ayeska Azevedo, do 
Grupo Boticário: mercado formado por muita 
gente talentosa

TOP 5 NORDESTE: Amine Darzé (Coelba), Ayeska Azevedo (Grupo 
Boticário) e Suely Temporal (representando Mirela Gedeon Cubilhas, 
do Enashopp); com as ausências de Ana Maria Xavier (Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará – Fiec) e Sílvia Fragoso (Grupo Ser 
Educacional)
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CENTRO OESTE

A In Press Oficina, em Brasília, ganhou 
o título de bicampeã com mais uma 
conquista do Top 5 Centro-Oeste – Ca-
tegoria Agência. “Ser eleita a melhor 

agência do Centro-Oeste por um prêmio de 

tanto prestígio demonstra o reconhecimento 
do mercado e dos nossos clientes ao trabalho 
realizado por uma equipe muito qualificada 
e, acima de tudo, comprometida com valores 
éticos. É assim que queremos continuar a nos-
sa trajetória. Construindo estórias verdadeiras 
e criando relacionamentos duradouros por 
meio de estratégia, inteligência e criatividade”, 

assinala Patrícia Marins, sócia-diretora da In 
Press Oficina, fundada em 2011, representada 
na cerimônia de premiação pela diretora de 
Atendimento Liliane Pinheiro. 

Fazem parte ainda do Top 5 Centro Oeste – 
Categoria Agência: DGBB (DF), Proativa Comu-
nicação (DF), RP1 (DF) e Zelus Assessoria (GO). 

A conquista do Top 5 Centro-Oeste – 

CAMPEÃ TOP 5 CENTRO-OESTE: Liliane Pinheiro, 
da In Press Oficina: coleção de vitórias e título 
de bicampeã

TOP 5 CENTRO-OESTE: Daniela Guimarães (DGBB), Liliane Pinheiro (In Press Oficina), 
Ana Lima (representando Flávio Resende, da Proativa Comunicação) e Cláudia 
Rondon (RP1), com a ausência da Zelus Assessoria 
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Categoria Executivo, levou Diego Recena, 
diretor-geral de Comunicação no Sistema 
Fecomércio-DF, estreante na premiação, a 
fazer uma volta ao passado: “A conquista do 
Top Mega Brasil tem um significado muito 
especial. Iniciei a minha carreira em grandes 
redações de jornal e, depois de um tempo 
dedicado à reportagem, decidi migrar para o 
mercado de comunicação corporativa, onde 
passei a exercer funções que foram desde 
a coordenação de equipes e assessoria de 
imprensa até consultoria de imagem, gestão 
de crises e formulação de projetos. Em quase 
15 anos de profissão, sinto que, nas empresas 

e instituições por onde passei, pude ajudar a 
propagar valores como ética, transparência, 
honestidade, responsabilidade social e respei-
to às diferenças. Passei a ter maior capacidade 
de promover transformações na sociedade e 
isso foi o que eu sempre busquei enquanto 
jornalista ou executivo. Assim, mais do que 
um reconhecimento, o prêmio significa para 
mim um incentivo a continuar lutando por 
um Brasil melhor, e creio que a comunicação 
tem um grande papel nisso. Essa premiação 
ajuda as empresas a se comunicarem de uma 
forma mais eficaz com o público, valorizando 
a adoção de boas práticas de relacionamento, 
uma vez que estimula o investimento em co-
municação e a contratação de profissionais e 
agências qualificadas. 
Ajuda a fortalecer e pro-
fissionalizar o mercado, 
reconhecendo pessoas 
que, apesar de estarem 
nos bastidores, são as 
responsáveis pela linha 
de frente de muitas 
ações e campanhas. O 
fato de ser um prêmio 
promovido por uma 
empresa conceituada, 
como a Mega Brasil, e 
ter um critério de vota-
ção no qual o próprio 
mercado elege os me-
lhores, dá ainda mais 

força e credibilidade à iniciativa. Sinto-me 
extremamente honrado e orgulhoso. Apro-
veito para agradecer à minha equipe, pois 
sem ela não teria conquistado esse título, 
aos organizadores e a todos os colegas e 
premiados”. Há seis anos na Comunicação do 
Sistema Fecomércio-DF, Diego é responsável 
por integrar as equipes de Comunicação da 
Fecomércio, do Sesc, do Senac e do Instituto 
Fecomércio no Distrito Federal. 

Fazem parte ainda do Top 5 Centro-Oeste 
– Categoria Executivo: César Alves (Fast Açaí), 
Jorge Duarte (Embrapa) – campeão em 2015, 
Maíra Garcia (Taguatinga Shopping, Brasília 
Shopping) e Virgínia Pessoa (Grupo Santa). 

CAMPEÃO TOP 5 CENTRO OESTE: Diego Recena, 
da Fecomércio, com Hamilton dos Santos, 
diretor geral da Aberje: incentivo a lutar por um 
Brasil melhor

TOP 5 CENTRO-OESTE: Jorge Duarte (Embrapa), Diego Recena 
(Fecomércio), César Alves (Fast Açaí) e Maíra Garcia (Taguatinga 
Shopping, Brasília Shopping), com a ausência de Virgínia Pessoa (Grupo 
Santa)

5
CENTRO OESTE

Quer se diferenciar dos mais de
150 prêmios de jornalismo existentes? 
Traga o seu prêmio até nós e veja o que podemos fazer por ele

www.maispremiados.com.br

• Destaque no Portal Mais Premiados

• Ampla cobertura no Jornalistas&Cia
   e no Portal dos Jornalistas

• Apoio institucional

• Audiência garantida nas redações

• Consultoria Especializada

(11) 3861-5280 ou
vinicius@jornalistasecia.com.br

Informações:

www.portaldosjornalistas.com.br
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SUDESTE

Três décadas de atuação em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, além da frequente parceria 
com agências de outras regiões brasileiras, 
são alguns dos motivos que levaram a In 

Press Porter Novelli ao tricampeonato no Top 5 
Sudeste – Categoria Agência, segundo a direto-
ra Roberta Machado: “Desde a criação do prê-
mio, há três anos, temos conquistado o primeiro 
lugar na Região Sudeste, o que atribuo à nossa 
presença consistente tanto em São Paulo como 
no Rio de Janeiro há quase 30 anos, e junto a 
clientes muito relevantes baseados em Minas 
Gerais. Temos trabalhado em parceria também 
com excelentes agências de outras regiões do 
País, possibilitando grande capilaridade e efici-
ência à comunicação dos clientes. Desejamos 
que o Top Mega Brasil continue estimulando 
o engajamento de todos os profissionais de 
comunicação nas melhores práticas para que 
nosso mercado cresça e se desenvolva dentro 
de um ambiente respeitoso, justo, ético, alta-
mente competente e sempre próspero”.

Fazem parte ainda do Top 5 Sudeste – Ca-
tegoria Agência: CDN/DDB (SP e RJ), Edelman 
Significa (SP e RJ), Printer Press (SP) e RP1 (SP). 

O também tricampeão no Top 5 Sudeste, 
mas na Categoria Executivo, Paulo Marinho, 
superintendente de Comunicação Corpora-
tiva do Itaú Unibanco, assinala que o maior 
vencedor dessa premiação é o mercado: 
“Ter sido eleito mais uma vez como o melhor 
profissional de comunicação corporativa da 
Região Sudeste é orgulho enorme para mim. 
Um resultado completamente espontâneo, 
fruto do reconhecimento e do carinho dos 
colegas da comunicação e dos jornalistas da 
imprensa brasileira, sem que eu tenha pedido 
qualquer voto! É realmente muito gratifican-
te, estimulador e um endosso à jornada que 
tenho trilhado. Sem dúvida, é um reconheci-
mento não só a mim, mas também ao meu 
time e ao Itaú. Para as empresas em que os 
profissionais premiados como eu trabalham, 
também é motivo de orgulho, pois é sinal 

TOP 5 SUDESTE: Yacoff Sarkovas (Edelman Significa), Jô Ristow (CDN/DDB), Claudia Rondon 
(RP1), Roberta Machado (In Press) e Rosângela Ribeiro e Fernando Saliba (Printer Press), com 
Marcelo Molnar, CEO do Grupo Boxnet, que fez a premiação

CAMPEÃ TOP 5 SUDESTE: Roberta Machado, da 
In Press Porter Novelli: 30 anos de história e a 
conquista do tricampeonato

de que elas têm à frente da gestão de suas 
reputações profissionais do mais alto nível. 
Ganha também o mercado de comunicação 
corporativa brasileiro, que, sem dúvida, é um 
dos melhores do mundo. Parabenizo a Mega 
Brasil e a Maxpress pela iniciativa e todos os 
profissionais e agências agraciados nesta edi-
ção!”. Paulo Marinho é também presidente do 
Conselho Deliberativo da Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial (Aberje). 

Fazem parte ainda do Top 5 Sudeste – Ca-
tegoria Executivo: Nelson Silveira (General 
Motors), Rozália Del Gaudio (C&A), Viviane 
Mansi (Votorantim) e Vivianne Funcia Simões 
(Iguatemi Empresa de Shopping Centers). 

CAMPEÃO TOP 5 SUDESTE: Paulo Marino, do 
Itaú Unibanco: endosso e estímulo à jornada 
percorrida

TOP 5 SUDESTE: Nelson Silveira (General Motors), Paulo Marinho (Itaú Unibanco), Viviane Mansi 
(Votorantim), Rozália Del Gaudio (C&A) e Vivianne Funcia Simões (Iguatemi Empresa de Shopping 
Centers)
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A Martha Becker Comunicação Cor-
porativa, de Porto Alegre, repetiu 
o resultado de 2015 e novamente 
conquistou o primeiro lugar no Top 

5 Sul – Categoria Agência. Na liderança da 
empresa desde 2000, Martha afirma que a re-
presentatividade do Top Mega Brasil está em 
sua missão principal: a divulgação da comu-
nicação corporativa no Brasil: “Certamente o 

prêmio veio para valorizar e divulgar ainda 
mais o mercado de comunicação corporati-
va no Brasil. A credibilidade da Mega Brasil 
e da Maxpress endossam a marca forte e a 
reputação que essa premiação já conquistou 
no mercado brasileiro. Para nós, da agência 
Martha Becker Comunicação Corporativa, 
esse prêmio veio coroar nosso ano. Deixou-
-nos muito felizes e orgulhosos e, sem dú-

vida, nos incentiva a continuar trabalhando 
com foco, estratégia e, acima de tudo, paixão 
pela Comunicação”.  A diretora Evane Becker 
representou Martha na cerimônia.

Fazem parte ainda do Top 5 Sul – Categoria 
Agência: CDN Sul (RS), Fábrica de Comunica-
ção (SC), Moglia Comunicação (RG) e Usina de 
Notícias (RG). 

Daniela Kraemer, gerente de Relações Pú-

CAMPEÃ TOP 5 SUl: Cláudia Rondon premia Evane Becker, 
da Martha Becker: duas vitórias desde 2015 

TOP 5 SUl: Evane Becker (Martha Becker), Catia Bandeira (CDN Sul), Karin Verzbickas 
(Fábrica de Comunicação), Tais Helena Hens e Luciana Moglia (Moglia Comunicação) e 
Adriana Kuhn (Usina de Notícias)

CAMPEÃ TOP 5 SUl: Daniela Kraemer, da GM: o 
trabalho de comunicação não é solitário

TOP 5 SUl: Wallace Faria (ex-Grupo Boticário), Daniela Kraemer (General 
Mortors), Renato Gasparetto (Gerdau) e Estela Matsumoto (O Boticário); com a 
ausência de Cristiane Irigon (Grupo Boticário) 

blicas e Governamentais da General Motors 
em Gravataí (RS), estreou neste ano no Top 
5 Sul – Categoria Executivo e já ficou com o 
primeiro lugar. “Orgulho, alegria, satisfação 
pessoal e profissional, reconhecimento de uma 
carreira que construí e venho construindo com 
muito trabalho e dedicação nesta profissão 
que amo tanto” afirma Daniela. “Ser votada por 
profissionais e colegas do meio, especialistas 

em comunicação, que admiro e com os quais 
venho aprendendo é algo ímpar e que irá 
marcar, com certeza, a minha trajetória. O Top 
Mega Brasil é uma premiação consolidada na-
cionalmente e por certo atua como um grande 
estímulo e fortalecimento desse trabalho que, 
em um mercado cada vez mais competitivo, 
enfrenta tantos desafios. Mas o trabalho de 
comunicação não é solitário; ele depende de 
interações e de muitas pessoas. E é por isso que 
divido aqui esse reconhecimento com meus 
líderes e colegas de comunicação da General 
Motors que, coordenados por Nelson Silveira, 

trabalham diariamente com muita dedicação 
e profissionalismo na gestão da imagem da 
empresa. Obrigada Top Mega Brasil por essa 
oportunidade. A responsabilidade agora au-
menta, mas os desafios continuam e vamos 
seguir em frente com mais garra e emoção”. 

Fazem parte ainda do Top 5 Sul – Categoria 
Executivo: Cristiane Irigon (Grupo Boticário 
– PR), Estela Matsumoto (O Boticário – PR) – 
campeã em 2016 –, Renato Gasparetto (Ger-
dau – RS) – campeão em 2015 – e Wallace Faria 
(Grupo Boticário – PR). 
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