
EEddiittoorr  ////  Vinicius MedeirosJC&Cia Gerência
B-12 • Jornal do Commercio • Terça-feira, 4 de setembro de 2012

EXTREME NETWORKS TEM NOVA LIDERANÇA NO BRASIL

A Extreme Networks, especializada em redes, servidores corporativos,
arquitetura de sistemas, segurança e telecomunicações, anunciou que
Marcelo Maldi como gerente geral no Brasil. Há oito anos na empresa,
o executivo desempenhou diversas funções ligadas às áreas de proje-
tos, pré-vendas e consultoria de sistemas. Formado em engenharia
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Maldi tem
13 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação (TI) e,
antes de se juntar a Extreme Networks, teve passagens pela Bell Labs
Lucent e Avaya. “Os grandes movimentos do governo para a massifica-
ção da banda larga também abrem chances para estimular a nossa
área”, assinala o profissional.

A rede de hotéis
Othon acaba de con-
tratar Wylza Maga-
lhães para ocupar o
cargo de gerente co-
mercial em Brasília. A
profissional, que atu-
ou por oito anos co-
mo assessora parla-
mentar da Casa Civil
da Presidência da Re-
publica, iniciou a car-
reira no setor de tu-
rismo, exercendo
funções como a de
agente de viagens até
a gerência de contratos. Formada em administração de
empresas, Wylza esteve nos últimos seis anos à frente de
sua própria empresa, especializada na organização de
eventos corporativos, atuando principalmente na área
comercial. No novo cargo, ela terá como meta inicial a
divulgação das recentes novidades da rede, como os no-
vos salões do Rio Othon Palace além de atrair mais clien-
tes para os programas Othon Business e seus benefícios,
como o Othon Special Guest e o Othon Super Prêmios.

HERTZ APRESENTA NOVO DIRETOR DE MARKETING 

John Salagaj acaba de assumir a diretoria de Marketing da Hertz Rent a
Car no Brasil. Natural dos estados Unidos, o executivo é bacharel em
História, com MBA em marketing, pela Universidade Fordham, nos Es-
tados Unidos, além de possuir mestrado em estudos latino-americanos
pela Universidade de Chicago. Salagaj, antes de ingressar na empresa
de locação de automóveis, atuou teve passagens por empresas como
Merrill Lynch, Prudential Aposentadoria e Bloomberg.

FLÁVIO FRANCO VAI DIRIGIR JURÍDICO DO NETSHOES

A Netshoes, portal especializado na venda de artigos esportivos, anun-
ciou Flávio Franco como diretor jurídico. Com mais de 15 anos de expe-
riência na área, em que ocupou cargos de liderança em companhias co-
mo Compuware, FedEx e Walmart, Franco é graduado pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde também se graduou
como especialista em direito empresarial. O executivo possui ainda MBA
pela Fundação Getulio Vargas, além de ter completado o Programa de
Desenvolvimento de Executivos da Fundação Dom Cabral.

ENRICO REPETTO ASSUME CARGO NA NORDISK 

O laboratório Novo Nordisk confirmou a contratação  de Enrico Repetto
para como novo diretor médico. Graduado em medicina pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o executivo possui ainda
especialização pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Com passagens pela Ro-
che e Medley,  Repetto se reportará diretamente a Gustavo Mizraje, ge-
rente geral da empresa no Brasil.

PAULO CÉSAR SOUZA REFORÇA HSBC 

Paulo César Souza foi anunciado oficialmente como o mais novo
membro da área de Global Banking do HSBC. Com 17 anos de expe-
riência no mercado financeiro, o executivo, que será responsável pelo
relacionamento de clientes e pela geração de negócios nos segmentos
de oléo e gás, mineração e energia, vem do Banco Société Générale.
Formado em engenharia naval pela Escola Politécnica da Universida-
de de São Paulo (Poli/USP), com mestrado em administração de em-
presas pela Fundação Getulio Vargas (FGV/Eaesp), Souza também pas-
sou pelo Lloyds e Citibank.

LUPATECH APRESENTA DIRETOR FINANCEIRO E DE RI

A Lupatech, fornecedora de produtos e serviços para o setor de pe-
tróleo e gás, confirmou a nomeação de Ricardo Ramos da Silva Mo-
llo para os cargos de diretor financeiro e de relações com investi-
dores (RI). O executivo, que possui mais de 20 anos de experiência
no mercado financeiro, já atuou em cargos de liderança em diver-
sos bancos brasileiros, como Garantia, Safra, ABC Brasil e Uniban-
co. Graduado em administração pela Fundação Armando Alvares
Penteado (Faap), com MBA em Finanças pelo Insper Ibmec e em
Corporate Finance pela University of Dallas, nos Estados Unidos,
Mollo também é PhD candidate em Finanças na University of Lon-
don, da Inglaterra. Com a chegada de Mollo, Thiago Piovesan, que
estava à frente da diretoria financeira, será responsável pela área
de planejamento e controle.

Othon apresenta nova
gerente em Brasília
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» BIANCA MELLO

D urante muito o Brasil
manteve um certo com-
plexo de vira-latas, co-
mo dizia Nelson Rodri-

gues. O que era produzido por
aqui não se comparava ao que
era feito no exterior. Há alguns
anos, no entanto, o cenário vem
se alterando. Brasileiros estão
percebendo que o desenvolvi-
mento econômico não se dá so-
mente por meio da industriali-
zação, e estão cientes de que ele-
mentos culturais, naturais e his-
tóricos, resumidos no conceito
de economia criativa, também
são excelentes fontes de riqueza.
Este novo momento e a impor-
tância da criatividade, principal-
mente na comunicação e nos
negócios, foram temas de semi-
nário promovido pela Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting do Rio de Janeiro (ESPM-
RJ), na semana passada. 

Durante o encontro, o con-
ceito de economia criativa co-
mo estratégia para o desenvol-
vimento das cidades, o carnaval
carioca e os novos modelos de
agências de publicidade foram
os temas centrais dos painéis de
discussão. De acordo com o
coordenador do Núcleo de Eco-
nomia Criativa da ESPM-RJ,
João Luiz Figueiredo, o mundo
já discute esta teoria desde os
anos 80, mas por aqui o assunto
só ganhou corpo nos anos 2000.

Figueiredo ressalta que o
mercado mundial de econo-
mia criativa movimenta cerca
de US$ 2 trilhões anuais e, no
Brasil, o segmento já represen-
ta 2,5% do Produto Interno
Bruto (PIB). "O ato criativo é o
gerador do valor simbólico.
Em um mundo globalizado, o
que pode criar diferença entre
os bens e serviços é a marca
por trás deles", afirmou. 

Figueiredo considera que
não existe lugar no mundo que
não possua alguma característi-
ca cultural, histórica ou social
que não possa ser mobilizada
em prol do desenvolvimento

socioeconômico. Para ele, a
criatividade é espontânea e co-
letiva, e que o poder público
não tem o papel de criar. "O Es-
tado tem a função de pensar po-
líticas públicas que estimulem a
indústria criativa. Em curto pra-
zo, seria na forma de isenção fis-
cal. No longo prazo, deveria in-
centivá-la nas escolas."

A Feira Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip) é um exem-
plo de como arquitetura e histó-
ria podem ser responsáveis pela
redefinição de uma cidade. Se-
gundo Figueiredo, a Flip é uma
das feiras literárias mais char-
mosas do mundo porque a cida-
de foi capaz de olhar mais para o
que tinha, e menos para o que
lhe falta. Se a cidade se conside-
rava antes congelada no tempo,
hoje conseguiu transformar seu
ativo cultural em econômico.
"Acho que economia criativa
tem muito a ver com isso, com
esse olhar para o seu potencial
cultural e histórico", citou.

Carnaval

Dos blocos de rua à Sapucaí,
o carnaval do Rio de Janeiro é

outro exemplo do potencial da
indústria criativa. Segundo o
presidente do bloco carnavales-
co carioca Spanta Neném, Die-
go Castelão, a cidade movimen-
tou cerca de R$ 1,4 bilhão du-
rante os dias de folia deste ano,
com uma taxa de ocupação ho-
teleira de 95%. “Os desfiles das
escolas de samba geram cerca
de R$ 500 milhões anuais em
negócios. Já o carnaval de rua
atraiu mais de 1,2 milhão de fo-
liões em 2012. São números ex-
traordinários”, diz Castelão.

Com dez anos de existência,
o Spanta Neném surgiu pela
paixão de um grupo de amigos
pelo carnaval carioca, explica
Castelão. Com o passar dos
anos, o bloco passou a traba-
lhar melhor a marca, desdo-
brando-a em diversos eventos
ao longo do ano. "Fortalece-
mos a marca e o negócio, antes
uma paixão, ficou sério e lucra-
tivo. Consolidamos um calen-
dário de eventos, além de atrair
patrocinadores", diz.

Na avaliação de Castelão,
economia criativa é o tema do
momento e está no DNA do Rio,
que gradualmente assume sua

Economia criativa como
vetor de crescimento

PUBLICIDADE

vocação de polo disseminador.
Ele ressalta que, hoje, o Spanta
Neném possui um escritório,
além de uma equipe de dez pes-
soas, todas bem remuneradas
para criar os projetos da marca.
"O carnaval emprega bastante
pessoas e o mais interessante é
que os envolvidos trabalham
com prazer", observa.

Mercado publicitário

Este novo momento também
provoca outras mudanças e as
agências de publicidade estão
no centro dessas transforma-
ções. Hoje, mais do que criar
apenas propaganda, estas orga-
nizações passaram a oferecer
novos serviços e soluções. Ain-
da assim, especialistas dizem
que esta revolução ainda esbar-
ra na falta de criativos. 

Seja pela falta de talentos
ou mesmo para incentivar a
multidisciplinaridade, o mer-
cado publicitário está contra-
tando pessoas de outros seto-
res – e até mesmo de outras
formações acadêmicas – para
montar suas equipes. Na agên-
cia3, por exemplo, o objetivo é
acima de tudo formar um time
criativo. Segundo o diretor de
estratégia da empresa, Eduar-
do Barbato, agências norte-
americanas e europeias já es-
tão nesse movimento há mais
tempo, com reflexos no pro-
cesso de criação. "É preciso
sair do autoral para o colabo-
rativo", afirmou Barbato.

Já a agência Os Alquimis-
tas,  conta a sócia-diretora
Bárbara Mota, já nasceu fora
do padrão convencional do
mercado. “Criamos histórias
para pessoas, marcas e insti-
tuições. Para nós, a criativida-
de é um ato de descoberta e
de combinação das experiên-
cias, referências e influên-
cias”, filosofa. A publicitária
também destacou que para
tudo funcionar é preciso criar
um ambiente criativo, valori-
zando a diversidade e a inte-
gração entre as áreas. 

Há sete meses surgiu no Rio
de Janeiro a agência DM9Rio,
que faz parte do grupo
DM9DDB. De acordo com o só-
cio, Álvaro Rodrigues, a empre-
sa opera estimulando o engaja-
mento, a participação, a co-
criação e a reverberação. Rodri-
gues considera que o brasileiro
trabalha de um jeito ímpar e é
criativo por natureza. "Compa-
rado a outros países, trabalha-
mos da maneira mais apaixona-
da, mas os clientes ainda não
percebem isso e o preço conti-
nua sendo o fator de escolha",
criticou Rodrigues. 

Trabalho em equipe 

A DM9Rio, citou Rodrigues,
resolveu enxugar a equipe pa-
ra oferecer melhores remune-
rações para profissionais com
mais talentos. Segundo o pu-
blicitário, às vezes a empresa
prefere até não participar de
algumas concorrências quan-
do sabem que não poderão fa-
zer o trabalho com a qualida-
de que gostam. "Pessoas boas
custam caro. Preferimos ava-
liar as contas que pegamos
conforme disponibilidade da
equipe", acrescentou.

Segundo Bárbara, um am-
biente favorável costuma atrair
mais pessoas interessadas em
trabalhar na empresa. Ela tam-
bém diz que esse clima valoriza
seus talentos, que passam a ne-
gociar melhor com os clientes
para estabelecer limites e de-
fender a equipe. "Não faz sen-
tindo exaurir um profissional
criativo em poucos meses. Uma
liderança inspiradora consegue
tirar o melhor de todos e gerar
colaboração", opina.

VIRGINIA NUNES

Castelão: Spanta Neném é hoje mais do que um bloco de carnaval

Ativos culturais, arquitetônicos,naturais e históricos podem gerar bons negócios.
Várias empresas estão dispostas a desenvolver operações neste amplo nicho 

04p12bN.qxd  9/3/2012  8:19 PM  Page 1

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lu
siv

a 
pa

ra
 fi

ns
 e

du
ca

cio
na

is.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 set. 2012, Seudinheiro, p. B-12.




