
O Grupo ABC anunciou
a contratação de Maria

Alice Carraturi e Caroline
Ciarleglio para a diretoria
de responsabilidade social
e a diretoria de marketing,
respectivamente. Caroline, que
iniciou sua carreira há 14 anos
na Propeg, acumula passagens
por agências no Brasil e
no exterior, como DM9,
DDB Sydney e Austrália.
Já Maria Alice possui doutorado
em engenharia elétrica/sistemas
digitais na USP e mestrado e
educação, também pela USP.

●

A Motorola Solutions, fabrican-
te de equipamentos de comuni-
cação, teve queda de 48% no lu-
cro líquido global no segundo
trimestre de 2012, para US$ 182
milhões, em comparação ao
mesmo período do ano passa-
do. Diante deste cenário, a mar-
ca aqui no Brasil traçou pela pri-
meira vez uma campanha de
marketing voltada para o vare-
jista. A iniciativa contou com
um investimento de 35% do to-
tal da verba destinada para as
ações de comunicação, não re-
velada pela companhia.

De acordo com a gerente de
Marketing da Motorola Solu-
tions, Renata Ronco, a ideia é
mostrar as próximas tendências
para os clientes. “Identificamos
que os profissionais de hoje não
ficam presos no escritório. É
preciso levar até eles tecnolo-
gias que se traduzam em liberda-
de”, disse a executiva.

A ação será dividida em qua-
tro partes. Na primeira, os vare-
jistas receberão um treinamen-

to sobre a marca e o setor, e ain-
da vão conhecer o ET1, que é
um tablet corporativo.

Na segunda etapa, a Motoro-
la vai criar uma campanha onli-
ne, com informações no Portal
de Parceiros, canal de relacio-
namento destinado aos reven-
dedores da marca.

Depois, haverá uma campa-
nha publicitária online. A quar-
ta e última ação vai envolver as
redes sociais Longden, Face-

book e Twitter. “Nossas solu-
ções foram projetadas especifi-
camente para atender às neces-
sidades de um mercado em
constante evolução”, disse Bo-
ris Rabinovici, sócio-diretor da
agência americana Rabinovici
& Associates, responsável pelo
planejamento da campanha.

No segmento corporativo, as
vendas da Motorola Solutions
somaram US$ 698 milhões, que-
da de 2% sobre 2011. ■
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A EQUAÇÃO DE VALOR
DA EMBALAGEM

Uma questão que sempre está
presente em qualquer discussão
sobre embalagem é o valor que
ela possui e sua contribuição para
o produto. O conceito de valor não
é linear, é preciso compreender
a posição e o papel dos vários
componentes da cadeia no
processo para poder definir
melhor como essa equação
funciona em cada um deles. São
quatro os agentes que compõem
a cadeia de valor da embalagem:
1. Consumidor
2. Empresas usuárias
de embalagem
3. Indústria de embalagem
4. Empresas de varejo
Para cada um desses agentes,
a embalagem tem um valor
específico que precisa ser
considerado no momento de
avaliá-la. Mas ficaremos apenas
no valor que a embalagem
representa ao consumidor.
O valor para o consumidor
é aquilo que ele percebe como
tal e aceita pagar mais por isso.
A esse público, a embalagem
atende a aspectos racionais
objetivos juntamente com os
aspectos subjetivos, emocionais
e simbólicos. Ele não separa a
embalagem de seu conteúdo,
fazendo assim com que ela se
constitua em uma única entidade
indivisível. Essa conclusão é
resultado da pesquisa realizada
pelo comitê de assuntos
estratégicos da Associação
Brasileira de Embalagens (Abre).
E também para o consumidor
o valor da embalagem está
subordinado à classe social a que
ele pertence, variando entre as
classes principais: A, B, C e D.
A equação do valor da embalagem
deve estar no centro de toda
estratégia da empresa, pois
ela é decisiva tanto para a
competitividade quanto ao
posicionamento dos produtos,
e precisa ser considerada como
uma poderosa ferramenta de
marketing, a qual agrega valor e
significado ao produto, fazendo
com que seu valor seja percebido
por todos os consumidores.

Trident investeR$15mi
parareformularFresh

Sabortropical

é a posição que o Brasil ocupa no
ranking de países que possuem
os preços mais altos do Big Mac.
O índice calculado pela revista
The Economistmostra que o lanche
custa US$ 4,94 aqui, enquanto
na Rússia, só US$ 2,29. O Big Mac
mais barato é comprado em Hong
Kong, por US$ 2,13, e o mais caro
é o da Venezuela, de US$ 7,92.

Amplaestreiacampanha
emrádios fluminenses

A Sony Brasil e a Sony Music
criaram a plataforma musical
“Som é Sony”, que busca
aproximar os fãs da marca.
O site estará disponível até
2013 e traz, além de música,
informações sobre artistas
nacionais e internacionais da
Sony Music, promoções, vídeos
e conteúdos para download.
O canal terá atualizações diárias
e estão previstas experiências como oferecer aos internautas a
oportunidade de assistir a pockets shows exclusivos com um ídolo.

As marcas se uniram para lançar
a Heineken Jacket, que é uma
capa térmica para envolver o
barril de cinco litros da cerveja.
Por R$ 99, o consumidor leva
a capa e o barril. O kit estará
a venda em São Paulo, a
partir de agosto, pelo site
www.floresonline.com.br.

Diretora de responsabilidade
social e a diretora de marketing

A Trident investiu R$ 15 milhões
para reformular a sua linha
Fresh. A marca criou dois novos
sabores: Menta e Hortelã, que
contam com tecnologia de micro
encapsulados que liberam aroma
refrescante. Outra novidade
é que eles serão comercializados
em cartelas com sete unidades.

Professor-coordenador do
Núcleo de Estudos e Negócios
de Embalagem da ESPM

Fotos: divulgação

A Ampla lançou campanha
publicitária nas rádios
fluminenses. Dicas de consumo
consciente de energia e serviços
darão o tom dos spots, que
têm produção da Projessom
Produções e criação
da Heads Propaganda.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A embalagem da Gordura de Coco, muito consumida
no Nordeste do país, possuía um fácil sistema de abre
e fecha. Toda em verde, a lata de alumínio trazia frases
em amarelo, o que remetia a uma ideia tropical. Além
disso, a palavra “Brasil” ficava no centro do produto.
Porém, aos poucos, as cozinheiras foram abandonando
o produto e abrindo espaço para o óleo de algodão.
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Motorola Solutions monta
guerrilha junto ao varejo
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