
Empresas&Produtos: Whirlpool e ESPM firmam parceria 

 

A Whirlpool Latin America, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, em parceria com 

a ESPM, a principal escola de Comunicação, Marketing e Gestão do País, lançou um desafio 

real aos alunos da instituição: acompanhar um consumidor – durante 48 horas – em casa, no 

trabalho e na vida social para mapear seus anseios e desejos, de modo a gerar soluções 

inovadoras e comercialmente viáveis. O projeto intitulado “Desafio Brastemp 48H” visou 

compartilhar o conhecimento e contribuir para a profissionalização da inovação no Brasil. “Por 

meio dessa parceria queremos dividir a nossa expertise com os futuros profissionais para que 

eles percebam que a inovação deve ser parte do DNA de qualquer empresa”, destaca Vitor 

Bertoncini, diretor de Estratégia da Whirlpool Latin America. Marcelo Chiavone Pontes, Líder da 

Área de Marketing, Pesquisa e Economia da ESPM, revela que a instituição está muito animada 

com este projeto. “O desafio proposto aos nossos alunos foi muito interessante, pois 

contemplou a análise etnográfica de um consumidor para posterior proposta de inovação. E 

nada melhor para a ESPM, que tem o pioneirismo e a inovação em seu DNA, do que ter como 

parceira a empresa que é referência neste segmento”, conclui. Com duração de cerca de dois 

meses, o “Desafio Brastemp 48H” teve como fio condutor incentivar os estudantes na arte de 

inovar, por meio de um case real de mercado. Como parte da proposta de capacitação, os 

profissionais da Whirlpool ministraram na ESPM aulas de metodologias de inovação, tendências 

e branding para dar suporte aos alunos nas análises de comportamento do consumidor. Os 

cinco grupos finalistas contaram com coaching dos profissionais de marketing e inovação da 

Whirlpool, que dedicaram boa parte do tempo para ajudar os estudantes na conclusão do 

trabalho. O projeto vencedor será apresentado até o final do mês à vice-presidente de 

marketing da Whirlpool. 

 

Sabores do mundo no Shopping Curitiba 

 

Experimentar novos sabores e conhecer a gastronomia do mundo é uma maneira de estar 

mais perto de outras culturas. Quem procura produtos importados vai encontrar variedade e 

qualidade na loja Bon Vivant do Shopping Curitiba. Além de deliciosos, os produtos podem ser 

dados de presente neste Natal. Lá é possível encontrar produtos especiais como o chocolate 

mais vendido do mundo, o Lindt Swiss Premium Dark Chocolate (R$14,00) da Suíça e o chá da 

Rainha Elizabeth, o Twinnings Of London Indian Chai (a partir de R$ 7,50). Da Argentina, o 

Vinho Alma Negra (R$ 129,90), de Portugal, o Atum Sólido em Azeite Bom Appetit (R$ 9,50) e 

da Itália, a Pasta Paganini Rustiche (R$ 10,50). Direto dos Estados Unidos, o Campbell’S 

Tomato Soup (R$ 8,00) e o Spicy Mayonnaise –Tabasco (R$ 22,80). A delicatessen também 

disponibiliza alguns dos melhores queijos e frios, além de pão, macarrão, arroz arbóreo, 

mostardas, patês, castanhas, azeites, vinagre e geleias. 

 

Brilho e Luz com a Yes Cosmetics 

 

O final do ano chega e com ele as diversas festas: formaturas, casamentos, Natal e Reveillon. 

E nessa época o glamour se faz presente, especialmente na maquiagem. Assim a Yes 

Cosmetics, uma das marcas preferidas de cosméticos das brasileiras, está lançando novas 

cores de Puro Glitter, especial para a área dos olhos, e o Iluminador Fashion Gold, ideal para 

realçar o rosto com ares saudáveis. Puro Glitter tem textura extra leve, não agride a pele e 

pode ser usado com pincel ou mesmo com os dedos. A linha, que já tem quatro cores, ganha 

agora outras, inspiradas em pedras preciosas, que são: Ágata de Fogo (acobreada); Ametista 

(roxo); Azurita (azul); Jade (verde); Olho de Tigre (marrom); Ouro e Quartzo Rosa (rosa). 

Disponíveis em embalagens de 2g, podem ser encontrados pelo preço de R$ 15,50 cada. E 

para finalizar com chave de ouro, o maravilhoso Iluminador Líquido Fashion Gold, com 

partículas douradas, que pode ser usado no rosto, no alto das bochechas, dando viço e brilho à 

pele. De textura leve, pode ser espalhado com pincel ou com os dedos. Em frascos de 10ml, 

ao preço sugerido de R$ 18,50. As novidades já estão disponíveis no catálogo do ciclo 12|13 e 

na loja virtual www.lojayes.com.br. 

 

Molico lança novo iogurte 
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A Nestlé e a DPA (Dairy Partners Americas – joint venture formada pela Nestlé e a cooperativa 

neozelandesa Fonterra) trazem ao mercado uma novidade em iogurtes: o novo Molico 

Vitamina de Frutas. O produto é parte da linha Molico Total Cálcio, desenvolvida para suprir 

100% das necessidades diárias de cálcio de um adulto (1000mg/dia1) com o consumo de 

apenas duas porções de qualquer um de seus itens. Também ricos em vitamina D – nutriente 

responsável pela absorção do cálcio pelo organismo –, os produtos são saborosos, práticos e 

equilibrados. Molico Vitamina de Frutas foi desenvolvido por ter sido apontado em pesquisa 

como um dos sabores preferidos pelos entrevistados, mas que ainda não existia no portfólio de 

Molico. O objetivo do lançamento é continuar a fortalecer a plataforma de saúde dos ossos de 

Molico com novas opções de produtos dentro do conceito Total Cálcio. Assim como toda a 

linha, o Molico Total Cálcio Vitamina de Frutas é um produto Zero Gorduras. Tem apenas 47 

calorias e não tem adição de açucares. Com a entrada do novo sabor, o consumidor agora 

encontra no mercado uma opção de iogurte natural; três opções de líquidos em garrafas de 

170g – vitamina de frutas, morango e ameixa; duas opções de líquidos em garrafas de 850g – 

morango e ameixa; e duas opções de polpa – sabores (morango, ameixa e maçã) e a polpa 

morango e ameixa, sendo que todas as opções com ameixa possuem probióticos, que auxiliam 

no equilíbrio da flora intestinal. Além dos iogurtes, a linha também conta com o leite em pó 

desnatado (lata de 300g e sachet de 600g). Lançada em 2010, a linha Molico Total Cálcio foi 

pioneira em oferecer ao consumidor brasileiro um portfólio de produtos com essa característica 

nutricional e que são elaborados dentro do conceito de nutrição, saúde e bem-estar da Nestlé, 

com opções diversificadas para compor uma alimentação balanceada. 

 

SPC encerra atividades de 2013 

 

Cerca de 90 cardiologistas participaram do 12º Simpósio de Insuficiência Coronariana, que 

ocorreu no último final de semana em Maringá, na Sociedade Médica de Maringá. O simpósio 

teve a coordenação do cardiologista e diretor de eventos da Sociedade Paranaense de 

Cardiologia, Dr. Abdol Hakim Assef e abordou a doença arterial coronariana aguda e crônica. O 

evento contou com palestrantes locais, de Curitiba, Londrina, Cascavel e São Paulo. “Fechamos 

2013 com o resultado esperado. Muitos médicos vieram de outras cidades para nos prestigiar e 

esperamos que em 2014 ocorram mais eventos científicos”, comemora. 

 

Fonte: IC News [Portal]. Disponível em: 

<http://www.icnews.com.br/2013.12.11/negocios/empresasprodutos-whirlpool-e-

espm-firmam-parceria/>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
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