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ALIMENTOS

Tempo de inovação
Extensão de linha, mix de produtos, segmentação do

público-alvo, mudanças na embalagem fazem parte das estratégias
das empresas para modernizar e revitalizar marcas

A
capacidade de inovar quando parece
que tudo já foi inventado e reinven-
tado continua a ser um dos melho-
res desafios aos que se dedicam ao-

desenvolvimento de novos produtos dentro
da indústria alimentícia. Essa dinâmica que
ao ser posta em movimento atinge simulta-
neamente a publicidade e o desenvolvimento
de embalagens torna-se cada vez mais veloz,
no mesmo 'timing' das mudanças comporta-
mentais introduzidas pela informática e a In-
ternet neste milênio, a ascendência da moda e
do design, e da consciência ecológica e social.

Por conta dessa necessidade de mudar o
tempo todo, práticas da indústria como ex-
tensão de linhas de uma marca consolidada
para novas categorias de produtos torna-se

corrente. Cada vez mais indústrias ampla-
mente reconhecidas por um tipo de produto
expandem seu portfólio de produtos, caso da
Vinagre Castelo que passou a Castelo Ali-
mentos, devido à ampliação de seu mix de
produtos, como conservas, vários tipos de vi-
nagres, temperos e molhos.

O exemplo das marcas de biscoitos que vi-
ram sorvete, de chocolates que viram biscoito
e vice-versa, passam o bastão de novidade pa-
ra a goma de mascar que vira pastilha. Isso se
multiplica nas mais variadas categorias.

A segmentação é também uma tendência
que se aprofunda mais e mais, com produtos
desenvolvidos especificamente para o consu-
midor adulto, masculino ou feminino, de de-
terminada classe social, com certo perfil. O

foco no público infantil, e mais recentemente
no jovem, vem ganhando força, como se pode
ver pelo número de lançamentos direcionados
a essa faixa da população. São mudanças que
estão criando grande mobilidade para o setor.

Exclusividade para
adultos

ACadbury Adams, empresa pertencente
ao grupo Cadbury Schweppes, agita o

mercado de guloseimas. A marca Trident,
conhecida como goma de mascar, virou mi-
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ni-pastilhas, também com 0% de açúcar,
característica da marca, inovando no pro-
duto, e mais ainda na embalagem. Pequena
e discreta, pode ser levada a qualquer lugar.
Cada caixinha vem com 33 mini-pastilhas.
Transparentes, as caixinhas são injetadas
em polipropileno pela Huhtamaki, com la-
yout da Narita Design.

A Cadbury Adams que, além de Trident,
é detentora de marcas como Hall's e Chi-
cletes, Clorets, Freshen-up e Certs, está
apostando nas guloseimas para adultos.
Atualmente, cerca de 70% do negócio está
concentrado em marcas para adultos e
30%, em infantis.

Em outro case de produto voltado para o
nicho do público masculino mais sofistica-
do, o conceito liga embalagem e produto.
A Kopenhagen, 'tradicional grife de choco-
lates finos, lançou a Linha Sport, seguindo
uma tendência internacional, implantada
pelo Gourmet Orlando Glingani, na cria-
ção de novos produtos da grife. O requinte
e a sofisticação da embalagem, idealizada
pela Sister Studio, com base na própria Li-
nha Sport, e inspirada em esportes de elite
como golfe e pólo, em duas versões: uma
delas é o Palito Crocante, coberto com
chocolate ao leite acondicionado indivi-
dualmente em alumínio dourado dentro de
um exclusivo "bag" de golf e com alça de
cordão. A segunda versão é a bola de Coco,
coberta com chocolate ao leite, embalados
em alumínio branco simulando bolinhas de
golfe dentro de uma embalagem sextavada
com seis bombons. As embalagens são pro-
duzidas pela gráfica Mattavelli, que aplicou
o conceito do produto em embalagens com
o formato de uma sacola de golfe em cartão
triplex 250 gramas e uma caixa hexagonal
alongada em cartão duplex 275 gramas.

Mais do que
apenas alimentar

ANestlé trouxe de sua marca PowerBar a
barra energética Performance Cafeina-

do, de barras de cereais para esportistas, au-
xiliando-os na obtenção de um melhor de-
sempenho durante as atividades físicas e
competições. O novo produto está sendo

lançado em uma embalagem
alusiva ao Tour de

France, famosa

pe-
tição ci-
clística que
acontece na
França e que tem a
PowerBar como patroci-
nadora oficial de barras e
géis. Uma das tradicionais
camisas da competição - a

camisa branca com bolinhas
vermelhas que serve para destacar o ciclista
com melhor desempenho nas montanhas -
estampa a embalagem da edição limitada da
barra energética.

A PowerBar também renovou as embala-
gens das linhas Harvest e ProteinPlus. A
mudança, que aconteceu mundialmente,
pode ser conferida nos pontos-de-venda do
Brasil. As embalagens trazem um visual
com cores mais vivas e a imagem dos pro-
dutos com maior destaque, visando
comunicar aos consumidores não só os be-
nefícios funcionais já tradicionais dos pro-
dutos, mas também, provocar um maior
desejo de degustação.
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Outro segmento que se destaca no mer-
cado dos alimentos funcionais é o de leite,
caso do novo Molico com Actifibras, com-
posto formulado pela Nestlé que ajuda no
bom funcionamento do intestino. A nova
roupagem do leite em pó desnatado traz
imagens que transmitem a leveza e a jovia-
lidade da marca Molico. A comunicação
visual foi criada pela Pande e segue a iden-
tidade visual da linha. A embalagem é
clean e tende aos tons amarelos e laranjas,
que remetem o consumidor aos cereais. Se-
gundo a agência, buscou-se uma maior
aproximação com a consumidora, deixan-
do a imagem da mulher no face de maior
destaque e contato visual. No verso, foi re-
forçado o benefício das Actifibras, com a
imagem de uma mulher saudável e livre
num campo de cereais, conhecidas fontes
de fibras.
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A preocupação mais recente com produ-
tos naturais e de qualidade tem fortalecido
marcas como a Native, de Sertãozinho (SP),
pioneira em alimentos orgânicos no País.
Com uma linha composta por açúcar, café,
suco de laranja e achocolatado, todos orgâ-
nicos, a Native reformulou as embalagens
de seus produtos, com o objetivo de torná-
las mais seguras, funcionais e atraentes.
Entre as mudanças, o Achocolatado Native
passou a ser acondicionado em latas de aço
Ploc Off, desenvolvidas pela Brasilata.

O fechamento Ploc Off possui uma única
tampa plástica, que pode ser aberta sem uti-
lizar nenhum utensílio, e possui sistema
tamper evident, um lacre de segurança para
o produto. A embalagem é apropriada para

produtos ali-
mentícios se-
cos, que são
c o n s u m i d o s
em várias ve-
zes, garantin-
do a preser-
vação e o
frescor do
produto por
muito mais
tempo que

o u t r o s
tipos de
embala-
gem. De
a c o r d o
com a
Native, a
vocação
interna-
cional da
m a r c a
também
foi leva-

da em consideração na idealização das novas
embalagens. O produto está sendo comercia-
lizado com rótulos trilingüe (português,
inglês e francês), em países como Canadá,
Coréia, Líbano, Malásia, entre outros.

Crianças se divertem

O segmento de produtos dedicados ao
público infantil vem recebendo especial

atenção das empresas. Na área das sobreme-
sas, a Kraft Foods Brasil lança a primeira
sobremesa em pó direcionada para o públi-
co infantil. O visual da embalagem de Ro-

yalzinho, em sachês, assinado pela Narita
Design, investe numa rápida identificação
do público infantil com o produto, através
do personagem Bocão, que se tornou um
ícone da família Royal. A marca foi respon-
sável pela mudança das caixinhas de cartão
para os sachês no ano passado, inovando a
categoria das sobremesas em pó.

O conteúdo que ao ser misturado com leite
resulta em uma sobremesa semelhante às
opções refrigeradas prontas para o consumo,
vem disputar o mercado para o público C e D.

A Parmalat Brasil, cujo controle agora
pertence ao fundo Laep - Latin América
Equi- ty Partners, está investindo na sua

marca Kidlat
com o lança-
mento de novos
produtos, sabo-
res e embala-
gens. Inicial-
mente, a marca
Kidlat abrangerá
a linha de Bebi-
da Láctea, o Bis-
coito Recheado
e o Bolinho.
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O investimento faz parte da
estratégia da empresa para
ampliar a participação da
marca Kidlat no mercado ali-
mentício. "A ampliação da
linha Kidlat e as mudanças
dos produtos que já estão
no mercado fazem parte da
iniciativa da Parmalat para
reforçar ainda mais o po-
der da marca junto ao pú-
blico-alvo, formado es-
sencialmente por crianças
e jovens", afirma o diretor superintendente
da Parmalat Othniel Lopes. Para isso, a empresa traz de volta os

famosos Mamíferos da Parmalat,
que se tornaram uma febre há alguns
anos, a partir de sua campanha pu-
blicitária vitoriosa, e irão identificar
as embalagens da Bebida Láctea
Kidlat, em caixas cartonadas de 200
ml e l litro da Tetra Pak. O novo
layout foi criado pela Seragini Farné.
O crescimento constante desse mer-

cado no Brasil,
que respondeu
por um aumen-
to de 16% em
fa turamento

em 2005, em relação a
2004, de acordo com o estudo "Ten-

dências ACNielsen 2005", foi um dos fatores
que motivaram os investimentos na categoria.

A marca também está com novidades nas linhas de biscoitos
recheados e de bolinhos, que trazem estampados nas embala-
gens os personagens "Os Padrinhos Mágicos". No layout, cores
distintas identificam os sabores.

A vez dos jovens

M as não são apenas as crianças. Um público inquieto come-
ça a ganhar seu espaço nas mentes dos que concebem os

novos produtos que estarão nos principais pontos-de-vendas
do país. O jovem está inspirando lançamentos em diversas ca-
tegorias de produtos. Com uma comunicação mais despojada,
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que agrega, elementos de seu cotidiano,
como os quadrinhos, fotos, ilustrações,
grafites, Internet, a linguagem singular
dos jovens começa a ser vista com mais
freqüência nas embalagens dos produtos.
E o caso da marca Halls, da Cadbury

Adams, que inova mais uma vez, com o
lançamento de Halls Fresh Energy, pri-
meiro drops com sabor que combina açaí
e guaraná, dois frutos típicos brasileiros.
Quem também assina o design é a Narita.
As embalagens do drops brilham no escu-
ro, voltado para o consumo em baladas,
atingindo principalmente os jovens. Os
invólucros laminados, fornecidos pela
Inapel, levam em sua estrutura alumínio,
adesivo, papel, hot melt e a aplicação de
tinta fluorescente sobre as palavras Halls
e Fresh Energy. A tinta azul fluorescente
invisível apresenta efeito de fluorescência
somente quando exposta à luz ultra-viole-
ta, normalmente utilizada nas casas
noturnas.

A Sadia é outra em-
presa de olho neste tar-
get. Sua linha de lan-
ches prontos conge-

lados, para ser esquentada em microon-
das, ganha novas versões, o X-Burger e X-
Frango, consumido principalmente por
jovens entre 15 e 35 anos.

Outro lançamento da Sadia, inspirado
no público jovem, são os empanados
Nuggets® Sabor Salsicha, produto inédi-
to e sem similares no mercado nacional.
O produto é voltado para os jovens das
classes A, B e C, que gostam de fazer lan-
ches entre as refeições e procuram alter-
nativas saborosas e de fácil preparo. O
layout da embalagem flexível desenvolvi-
do pela Benchmark, é arrojado e diferen-
ciado, e é fornecido pela Videplast.

Lanches remetem diretamente ao mo-
lhos, ketchup e mostarda, na preferência
dos jovens, como demonstram as redes de
fast food. Na mesma sintonia, a Unilever
acaba de reestilizar a embalagem do

Ketchup Hellmann's
Pic para diferenciar
o produto na gôndo-
la, associado fre-
qüentemente à di-
versão, como em fes-
tas e reuniões. Em
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frasco translúcido,
que também reforça
o shape curvilíneo, o
produto ganhou
imagens no rótulo
que levam a uma
identificação com o
universo dos jovens
e adolescentes. O
visual foi desenvol-
vido pela Agência
Sart/Dreamaker. Os
frascos da Amcor
Pet Packaging, em
PET com pigmento
vermelho, responsá-

vel pelo efeito translúcido, recebe tampa da
Menshen do Brasil. O rótulo auto-adesivo
com aplicação de hot stamping é fornecido
pela RhossPrint.

De acordo com o Ibope, o mercado de
ketchup está em franca ascensão. Entre
2003 e 2005, houve um crescimento no
mercado de 38% em valor. No ano passa-
do, este segmento movimentou R$ 169 mi-
lhões. A presença do produto nos lares bra-
sileiros também vem aumentando ano a
ano; em 2005, 53,6% dos lares consumiam

o produto. Segundo a mesma pesquisa, o
ketchup é a terceira categoria que mais cres-
ceu em volume médio em 2005, com 17%,
sendo superado apenas pelos sucos em pó,
com 27% e massas instantâneas, 20%.

Lanche, ketchup, estava faltando a batati-
nha. A Elma Chips, marca do grupo Pepsi-
co, lançou a marca Ruffles há mais de 20
anos. Com formato ondulado e constantes
inovações em sabores e conceitos, Ruffles

conquistou o público jovem. Agora, a mar-
ca inova mais uma vez. Ela acaba de reesti-
lizar suas embalagens, a cargo da Art 3, que
assim se aproximaram ainda mais do uni-
verso dos jovens e adolescentes, criando
uma forte identificação. A nova assinatura
"Faça barulho coma Ruffles" reforça o posi-
cionamento ao falar diretamente com o jo-
vem que não consegue ficar quieto, e preci-
sa de movimento e barulho.
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