
demanda por sucos prontos para beber
tem mostrado forte aquecimento devido
à mudança de comportamento dos con-
sumidores, que vêm buscando produtos

mais saudáveis e de mais praticidade. Não é à toa
que o setor está sempre inovando para atender às
suas necessidades. A Pepsi Américas Central Europe
Group (PÁS CEG) relançou a marca de sucos Toma
em uma nova embalagem cartonada asséptica - a
Pu ré-Pa k® Curve, da Elopak, na República Tcheca e
na Eslováquia. A empresa venceu o contrato frente a
fortes concorrentes, graças ao formato e ao design
inovador da embalagem, que apresenta um painel
com curvas. O novo conceito que reposiciona o pro-
duto no competitivo e crescente mercado de sucos
foi lançado na fábrica da Pepsi, em Praga.

Dentro do amplo portfólio de produtos da Pepsi
Américas, os sucos de frutas registram o mais rápido
crescimento nas vendas. Enquanto Tropicana é a
marca proeminente da Pepsi na região das Américas
e no Oeste Europeu, Toma é a líder na República
Tcheca, Eslováquia e Polônia há muitas décadas. Em-
balado em uma embalagem cartonada tradicional, o
produto vinha perdendo espaço nos últimos anos e,
por isso, a empresa decidiu reavaliar e revitalizar a
imagem premium para um visual mais moderno e
jovem. Assim, a equipe de marketing da Pepsi Amé-
ricas optou pelo relançamento da marca com um po-
sicionamento jovem, arrojado e moderno para agra-
dar os consumidores da Europa Oriental. Otakar Re-
zek, vice-presidente de marketing da PÁS CEG expli-
ca: "Nós realizamos uma minuciosa análise de mer-
cado, incluindo entrevistas com consumidores, e fi-
camos felizes em saber que a embalagem cartonada
Pure-Pak® Curve, da Elopak, com a tampa de rosca
Pure-Twist™ foi considerada a melhor escolha para a
linha de sucos Toma. Ela oferece benefícios emocio-
nais com o novo formato e design. Além de se desta-
car na gôndola repleta de produtos, essa é uma im-
portante vantagem competitiva. "

Com base nos positivos resultados de pesquisas
realizadas com os consumidores e o similar sucesso
com o relançamento de marcas na embalagem car-
tonada Pure-Pak® Curve, na Grécia e na França, a
Pepsi convidou a Elopak para apresentar a linha de
enchimento asséptico, além das aplicadoras de tam-
pas de rosca, máquinas wrap-around e sistemas de
transportes. Depois de um intensivo período de ava-
liação, que contemplou a reavaliação de marketing
e a estratégia de preços para sucos na Europa Orien-

tal e testes com os consumidores, além do brief do re-
design da embalagem feito por três agências, a comple-
ta revisão da embalagem secundária e o acordo de dis-
tribuição assinado em dezembro do ano passado, os
sucos Toma foram relançados em oito diferentes sabo-
res e néctares em junho deste ano. Essa ação envolve
uma forte campanha de mídia, que inclui publicidade
na TV e no cinema, material de ponto-de-venda e dis-
plays metalizados para exposição dos produtos nos su-
permercados para atrair a atenção dos consumidores.

Esse relançamento da Pepsi prova que o impacto
visual do produto no ponto-de-venda, seja na impres-
são, no formato, no design ou na transparência da em-
balagem, é tão importante na decisão de compra do
consumidor que as inovações não cessam, abrangendo
toda a cadeia produtiva.

família de copolímeros estireno-butadieno (SBS), e com-
bina resistência e transparência efetivamente adequa-
das para aplicação em embalagens extrudadas do tipo
blister ou displays. Produtos como os copos termofor-
mados, assim como peças injetadas, podem ser produ-
zidos com o novo Styrolux® com melhor transparência.
O Styrolux® 3 G46 propicia custo efetivo com boa resis-
tência à tensão enquanto alcança excelente rigidez. "Em
comparação com o igualmente filme multicamada al-
tamente transparente de poliéster, o novo Styrolux®tam-
bém é 30% menos denso, não resseca e é mais fácil de
processar, tudo o que traduz vantagem de custo paca os
nossos clientes'', explica Florian Greger, responsável
pelo marketing da linha Styrolux®, da Basf, em Ludwi-
gshafen, na Alemanha. Por enquanto, o produto estará
disponível somente na Europa.•

No começo de julho, a Basf ingressou em um novo
mercado, com o plástico Styrolux®, um material alta-
mente transparente, especialmente desenvolvido para
aplicações sofisticadas. O Styrolux® 3G46 pertence à
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