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Uma dezena de parques e
praias de Nova York vão ganhar
estações de recarga grátis para
telefones celulares e tablets
com energia solar. As estações
serão mantidas por meio de
uma parceria entre as operado-
ras AT&T, de telefonia, e a Solar
Goal Zero, de eletricidade.

A ideia da recarga de rua nas-
ceu depois da passagem do fura-
cão ‘Sandy’ pela Costa Leste
dos Estados Unidos no ano pas-
sado, que provocou apagões em
Nova York e deixou milhares de
pessoas sem possibilidade de
comunicação por falta de bate-
ria nos telefones celulares.

As 25 novas estações de recar-
ga foram desenhadas pelo estú-
dio Brooklyn Pensa, e vão con-
tar com dezenas de pontos de
conexão de cabos USB e outros
tipos de conectores, alimenta-
dos por painéis de captação de
energia solar.

O sistema carrega uma bate-
ria de lítio que poderá fornecer
energia também à noite ou em
dias sem sol. “Quase a metade
dos americanos utilizam telefo-
nes inteligentes e o tempo de
uso desses aparelhos está au-
mentando muito”, disse o presi-
dente da Goal Zero, Joe Atkin.

“Muito frequentemente, re-
cebemos o aviso de que a bate-
ria está fraca e isso costuma
ocorrer nos momentos mais

inoportunos”, acrescentou.

‘Recarga na rua’. As estações,
que contam com aprovação das
autoridades da cidade e dos mo-
radores, poderão carregar com-
pletamente um telefone em
duas horas, mas em 30 minutos
o usuário consegue pelo menos
30% da carga para não ficar inco-
municável. O programa, chama-

do Street Charge (Recarga na
rua), começou a funcionar on-
tem, no parque Fort Greene, no
bairro do Brooklyn, e nas próxi-
mas semanas estará em outros
pontos da ilha de Manhattan.

Entre os pontos escolhidos,
estão a área de concertos Sum-
merstage, no Central Park, a
Union Square e as praias de Co-
ney Island e Rockaways.

AT&T oferece recarga grátis de
celular via energia solar em NY
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Arcor muda
a estratégia
para crescer
no Brasil
Empresa argentina tenta sofisticar bala de
caramelo para ganhar consumidor nacional

Inovação. Nardinelli lançou nova embalagem para bala competir com caixa de bombom

Início. A
recarga
começou a
ser oferecida
ontem, no
Brooklyn

Marina Gazzoni

Uma bala de R$ 0,15 levou a
fabricante de doces argenti-
na Arcor a reavaliar sua estra-
tégia de distribuição e exibi-
ção dos produtos. A expansão
da marca de balas de carame-
lo Butter Toffees, que respon-
de por 35% dos negócios da
empresa no Brasil, é uma das
apostas da Arcor para viabili-
zar um plano ambicioso: do-
brar a receita no País em qua-
tro anos e fechar 2016 faturan-
do cerca de R$ 2 bilhões.

“Não queremos crescer no
Brasil apenas em volume, mas
com adição de valor agregado

às nossas marcas”, explica o di-
retor-geral da Arcor no Brasil,
Oswaldo Nardinelli Filho.

A tarefa não é fácil, já que o
consumo de balas no Brasil está
em queda. Segundo dados na
Nielsen, as vendas, em volume,
caíram 2% nos 12 meses encerra-
dos em março deste ano, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo anterior.

A estratégia da Arcor para
crescer em um mercado que se
retrai foi dar um banho de mar-
keting e de inovação na bala de
caramelo. A empresa lançou es-
te mês uma embalagem em par-
ceria com o artista plástico Ro-
mero Britto. É a primeira linha

assinada da empresa no mun-
do. Além de uma embalagem
plástica estilizada, criou-se a
caixa no formato de bala. O de-
sign busca atrair o cliente que
compra o produto como presen-
te e concorre com versões do
gênero de marcas como Ferre-
ro Rocher e Cacau Show.

Outra embalagem foi criada
especificamente para o varejis-
ta: uma “caixa-display”, com
melhor comunicação visual.
Hoje cerca de 85% das vendas
da marca ocorre em padarias,
restaurantes e lojas de conve-
niência. “Não queremos que a
bala fique jogada no baleiro”,
disse Nardinelli. “A bala custa

centavos para o consumidor.
Mas, para nós, é um mega negó-
cio de milhões de reais”, expli-
ca. A estimativa da empresa é de
que cada brasileiro coma uma
bala da marca por mês, o que faz
a produção anual da empresa
atingir 2,2 bilhões de unidades.

A Arcor também é dona das
balas 7 Belo e Kids, da Paçoca
Amor, e de biscoitos como Ay-
moré e Triunfo, segmento em
que atua em joint venture com a
Danone. Mas a única marca de
balas que terá um programa de
investimentos é a Butter
Toffees. “As outras são impor-
tantes para o mix de produtos,
mas fizemos uma aposta nesta

marca”, explica Nardinelli.
Além da bala de caramelo, o gru-
po reforçará investimentos no
segmento de chocolates, o que
mais cresce dentro da empresa
e contempla marcas como Tor-

tuguita, Arcor e Bon o Bon. A
verba de marketing saltará de
R$ 20 milhões, em 2011, para R$
70 milhões neste ano.

A Butter Toffes é líder no seg-
mento de balas de caramelo,
com quase 90% do mercado.
Apesar da retração no consumo
de balas, a produção de Butter
Toffees cresceu 19% em 2012.
“O segmento de balas de cara-
melo e outras com maior valor
agregado ainda cresce”, explica
a gerente de atendimento da
Nielsen, Ana Claudia Alvim, es-
pecialista na área de alimentos.

Prioridade. A Arcor chegou ao
Brasil em 1981, com a aquisição
da paulista Nechar Alimentos.
Entre 2001 e 2012, o faturamen-
to da empresa saltou de R$ 200
milhõespara R$ 1,1 bilhão. O Bra-
sil é a prioridade nos planos de
expansão da matriz. A compa-
nhia ainda é muito dependente
do mercado argentino, uma eco-
nomia considerada difícil pelo
setor privado. Das 39 fábricas da
Arcor, 30 estão na Argentina e o
país responde por 70% da recei-
ta global da empresa, que so-
mou US$ 3,3 bilhões em 2012.
“Mesmo com todas as dificulda-
des do mercado argentino, nos-
sa operação cresceu 10% no país
em 2012”, diz Nardinelli.

Segundo ele, as oportunida-
des de expansão são maiores no
Brasil que na Argentina porque
lá a empresa já é líder em diver-
sos segmentos em que atua, co-
mo chocolates. No Brasil, a sua
presença neste segmento, por
exemplo, é da ordem de 5%.

● Exposição

Ideia surgiu após
passagem do furacão
Sandy, quando um apagão
deixou milhares de
pessoas incomunicáveis

“A bala custa centavos
para o consumidor. Mas,
para nós, é um mega
negócio de milhões de reais.
(...) Não queremos que a
bala fique jogada em
um baleiro.”
Oswaldo Nardinelli Filho
DIRETOR-GERAL DA ARCOR BRASIL
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B17.




