
A Damha Urbanizadora, que
faz parte do Grupo Encalso

Damha, anuncia a contratação
do executivo Paulo Montini como
novo gerente de Marketing.
Graduado em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas (SP), com Especialização
em Marketing também pela
EAESP-FGV, Montini possui
mais de 20 anos de experiência
na área, tendo passagens por
grandes empresas nacionais
e multinacionais. Entre elas,
Tec Toy, Camargo Corrêa
Cimentos e Level Up! Games.

●

Criatividade e
sustentabilidade pessoal
“Como assim, você não pode
pedir demissão! Logo o melhor
dos trainees, às vésperas de ser
promovido!” O diálogo aconteceu
há pouco tempo, na filial
brasileira de uma multinacional.
O jovem explicou que ia embora
porque já ganhara o suficiente
para comprar um barco e
navegar mundo afora. A falta
de entusiasmo da nova geração
para entrar no sistema é um fato
no mundo inteiro, talvez mais
notado após a revolta dos
estudantes franceses em 1968.
Entre nós isso se cruza com o
dito “apagão de mão de obra”-
jovens bem qualificados se
tornam raridade. Esse
questionamento dos que
recebem o bastão sempre existiu
como uma raiz do idealismo.
Mas, a velocidade das mudanças
e os efeitos da complexidade
deram ares de crise à questão.
Surge, então, para os de mente
jovem, como filha da crise,
a oportunidade de defender sua
individualidade no que chamo
"sustentabilidade pessoal", um
não esvaziamento de valores
e impulsos, mesmo no mundo
massificado. Isso acontece,
pois competitividade gera
meritocracia, via de valorização
do talento, em panorama
parecido com o de esportes
radicais. Aberto aos mais
corajosos que não se acomodam
e navegam pela inovação
com seu potencial criativo.
Criatividade não é um dom
de privilegiados, é uma
característica da espécie —
defendeu Maslow. Então, o que
este mundo tem de desafiador
não ataca o individualismo,
o coloca como vetor de
sustentação de características,
via criatividade. Vejo em alunos
de workshops de criatividade
como a nova geração adere ao
cultivo de potencialidades, o que
não elimina os sonhos e inclui
o que há na realidade que, para
a visão sábia, não é recusada.
Quem decide não ser espectador
não fará renúncias para ser
protagonista de um grande
enredo, o da aventura da vida.

➤

Mal o verão começou e a Coca-
Cola já deu um jeitinho de rela-
cionar a marca com a prática de
atividades físicas. A primeira ta-
cada para 2013 vai ensinar o con-
sumidor a gastar as 123 calorias
que estão na embalagem de
290ml da bebida. A campanha
“Energia Positiva” estreia dia 31
de dezembro com filme em TV
aberta e cinema e contará, ao
longo do ano, com ações em
plataforma digital, além de co-
municação em ponto de venda
e mobiliário urbano.
O filme de 30 segundos, pro-

duzido pela WMcCann, inspira
melhores hábitos ao incentivar
o gasto calórico em atividades
divertidas como dançar, levar o
cachorro para passear, garga-
lhar comos amigos, ir para o tra-
balho de bicicleta, entre outras.
“Acreditamos que o consumi-

dor deva ser informado de for-
ma transparente sobre os produ-
tos que consome, e é nosso com-
promisso disponibilizar as infor-
mações nutricionais de nossas
bebidas para que ele possa fazer
suas escolhas de maneira mais
consciente”, disse a a diretora

deMarketing da Coca-Cola Bra-
sil, Ana Paula Castelo Branco.
E há ainda outras novidades.

No site da marca, por exemplo,
há sugestões de atividades di-
vertidas para fazer com a famí-
lia já com o tempo especificado.

Entre as dicas estão: levar o
cachorro para passear por 25mi-
nutos, participar de um jogo de
boliche durante 21 minutos ou
fazermanobras radicais no ska-
te por 19 minutos. O aplicativo
também dá dicas de Saúde e es-

clarece dúvidas sobre alimenta-
ção e equilíbrio energético.
“Ao informar as calorias da

Coca-Cola, pretendemos aju-
dar o consumidor a manter o
seu balanço energético, que re-
sulta do equilíbrio entre a quan-
tidade de calorias ingeridas e as
calorias usadas”, diz Ana Paula.
A executiva destaca que é

preciso levar em conta numa
dieta todas as calorias de ali-
mentos e bebidas, inclusive as
da Coca-Cola. ■

PBF em tripla estreia nas redes sociais

Nextel promove ação
nas praias do Rio

EMPRESAS

Até janeiro, os frequentadores
das praias de Copacabana e
Leblon contarão com novos
quiosques do Projeto Rio Nextel.
Os espaços oferecem ao público
cardápio variado e Wi-Fi gratuito.
Os clientes da operadora
poderão pegar bikes
emprestadas e ainda usufruir
de aulas de corrida e Pilates.

Tramontina foca
no Sul do Brasil

Huck ataca de DJ

Fogo de Chão escolhe
a DPZ como agência

Com o objetivo de fortalecer
a marca PBF nas redes sociais,
a rede de idiomas acaba de lançar
três novos canais de comunicação
e relacionamento com alunos e
franqueados na internet: página
no Facebook (PBFidiomas), Twitter
(@pbfidiomas) e um
canal no YouTube (PBFidiomas).
Ainda foi lançado um concurso
cultural no Facebook que irá
premiar com um exclusivo relógio de pulso a resposta mais divertida
para a pergunta “O que você precisa fazer antes de acabar 2012?”.

Professor de Criatividade nos
Cursos de Férias da ESPM-SP

Divulgação

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Gerente de marketing
da Damha Urbanizadora

A DCS lança, neste final de
semana, a nova campanha de
Tramontina, que será veiculada
no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina. “Curtir mais o
verão” é o conceito da iniciativa
que abrangerá ações de mídia
externa (outdoor, painéis
e front-light), pontos de venda,
rádio e mídia impressa.

A DPZ Propaganda acaba de
conquistar a conta da
conceituada churrascaria Fogo
de Chão. A rede possui oito
restaurantes da marca no Brasil:
São Paulo (Moema, Santo Amaro,
Vila Olímpia e Shopping Center
Norte), Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Salvador e Brasília.

Divulgação

Nofilme institucional que foi criadoparaa loja
deserviços financeiros Ibi,oapresentador
LucianoHuck fezasvezesdeumDJe interpretou
o jingledamarca,emumaversãohip-hop.
Nocomercial, ele apresentavaosassociadosda loja,
reforçandoadiversidadedo time.Oobjetivoera
mostrar todas ascarasdoBrasil emumaúnica tacada.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

7,3 mil
Foi o número de inserções que
Camila Pitanga fez na TV aberta
em 2012. A atriz lidera o ranking

de estrelas nos comerciais.
Depois dela, aparece Reynaldo
Gianecchini e Gisele Bündchen.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

PAULO MONTINI

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...JOSÉ PREDEBON

Coca-Cola lança campanha
que ajuda a controlar calorias

Sexta-feira, fim de semana e fim de ano, 28, 29, 30, 31 de Dezembro, 2012 e 1º de Janeiro, 2013 Brasil Econômico 23
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30, 31 dez. 2012 e 1 jan. 2013,  Empresas, p.  23.




