
C
onseguir um produto que se sobressaia na pra
teleira, mesmo após permanecer em alto mar 
durante um mês e, mais um mês em cadeias 
de distribuição é algo que impõe uma série 
de exigências do material de embalagem. Esse 

foi o desafio da Ashbury Confectionery, do Reino Uni
do, que recentemente encomendou à empresa também 
inglesa Printing and Packaging Ltd, a delicada tarefa de 
criar uma embalagem de chocolate para uma nova loja 
na Austrália. Julian Sandres, gerente de compras da Ash
bury Confectionery, explica: "Optamos por um formato 
diferente que em combinação com cores claras resul
tou numa associação imbatível para atrair a atenção na 
gôndola. Mas, o ponto crucial desse tipo específico de 
negócio residia em como as embalagens suportariam 
uma viagem tão longa até chegarem no ponto-de-ven-
da. Para isso, a Printing and Packaging indicou o uso de 
caixas Frõvi Carry que oferecem proteção e manuseio 
seguro para produtos pesados. Elas são produzidas em 
papelcartão de quatro camadas de fibra virgem, com 
uma camada inferior não-branqueada, e uma camada 
superior revestida de argila branqueada (TCF = totally 
chlorine free, ou seja, totalmente isenta de cloro). É no
tória a sua resistência contra rasgos, a pureza e a ótima 
superfície de impressão". Ele continua: "O conteúdo 
pesado (1 kg) e a forma em V da embalagem exerciam 
uma pressão-extra na caixa, por isso precisávamos de 
um material forte, além de uma qualidade de impres
são. Não queríamos correr nenhum risco, já que se trata 
de um importante negócio para nós, mas tínhamos que 
confiar em nossa empresa convertedora, já que não es
távamos familiarizados com as propriedades da emba
lagem Frõvi Carry", afirma Sanders. Ele acrescenta: 
"Quando descarregamos na loja, vimos que tinha fun
cionado, e as boas vendas que se seguiram junto ao lo-

O papelcartão possui vários atributos indispensáveis para 
uma embalagem. Ele permite, por exemplo, a utilização de 

vários recursos visuais que tornam a embalagem bem 

atraente no ponto-de-venda 
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jista nos deixaram confiantes com a solução da em
balagem. O produto agora faz parte de nossa linha 
normal, e vamos fornecer vários contêineres este 
ano", conclui. 

Imagem de autenticidade 
A loja de varejo ASDA escolheu uma em

balagem de papelcartão da Korsnâs para a 
0 sua nova linha de tortas em função de seu 4 

toque emocional. "Queríamos uma imagem 
de autenticidade, talvez até mesmo de nostal
gia, ou seja, um sentimento de volta às tortas feitas em" 
casa pelas mães. O verso em marrom com o toque da 
superfície não-revestida conferem a identidade do produ
to", diz Philip Parkin, gerente de desenvolvimento de em
balagens da gmg, soluções de embalagens da ASDA. 

Com o estilo de vida atual, há uma crescente demanda 
por alimentos de conveniência. Para muitos, sobra pouco 
tempo para cozinhar durante a semana, mas continuamos 
querendo coisas autênticas. Os lojistas atenderam a essa 
demanda e estão posicionando seus produtos com o auxí
lio das embalagens. Dentre os objetivos em seu programa 
ambiental, a ASDA tem como meta obter reduções absolu
tas no peso das embalagens até março de 2010. A empre
sa, portanto, busca todas as possibilidades para baixar o 
peso, quando analisa diferentes materiais de embalagem 
para seus produtos. "Neste caso, o reverso em marrom re
alçou o visual, enquanto a bem conhecida característica 
de resistência da embalagem Korsnás permitiu uma gra-
matura mais baixa e, ainda assim, manteve o nível de se
gurança e qualidade do produto. Outro atributo de suma 
importância na distribuição de produtos gelados é a alta 
resistência à umidade. Essa embalagem é representativa de 
um produto de qualidade", conclui Philip. 

Explorando o design 
A Grafobal Vilnius elegeu o papelcartão Frõvi Bright 

para as embalagens promocionais da Gillette, da Procter & 
Gamble, lançadas no Natal de 2006, no mercado russo. E 
eles não estão sozinhos. Cada vez mais, proprietários de 
marcas e fabricantes adotam esse material. A razão é a 
facilidade no design e os resultados de impressão. Por 
que investir nesse segmento de negócio? 

Bem debaixo do nariz dos clientes em uma loja, geral
mente rodeados por janelas e outros adornos de consumo, 
estão expostas as embalagens promocionais, a ferramenta 
mais certeira na conquista de novos consumidores. Os 
donos de marcas elevam suas vendas promovendo ofertas 
de ocasião, embutidas em pacotes atrativos, geralmente 

formados por mais de um produto, e o que se 
espera é que o cliente experimente o 
novo produto, muitas vezes a preços 

módicos. É notória a crescente parti
cipação das embalagens promocionais 

I nas vendas. Por isso, o fabricante de pro
dutos de consumo precisa agir rápido, 

produzir séries curtas, com um design de 
forte apelo visual. "As embalagens utili

zam o papelcartão Frõvri Bright, da Kôrs-
nas, que permite formatos, janelas e rele

vos diferentes, bem como outros atributos 
de selagem bem mais resistentes", afirma 

Egidijus Razmus, DM da Grafobal Vilnius. 

Para produtos de luxo, o papelcartão vende 
experiência de prazer 

O papelcartão foi lançado no mercado há cinco anos, 
sendo principalmente utilizado nos segmentos de produtos 
de luxo. No primeiro trimestre de 2007, a Korsnás apresen
tou uma versão aprimorada desse material, que é ainda mais 
branco e tem o verso revestido para um excelente resultado 
de impressão. Muitos clientes que utilizam o Frõvi Bright 
estão agora testando o novo material - inclusive a Grafo
bal Vilnius. "Estamos felizes em testar o novo papelcartão 
ainda baseado no conceito Korsnás de*facilidade de design 
e durabilidade", afirma Razmus. 

Â embalagem vende estilo de vida 
A Málarchocolaterie é uma pequena empresa em Vás-

terâs, na Suécia, que produz chocolates caseiros e doces 
para connoisseurs. A sala de chá e a lanchonete ficam no 
salão de concertos, oferecendo uma combinação excelen
te para total satisfação dos seus clientes. A sala foi especial
mente projetada, representando uma aventura em si mes
ma, mas o prazer pode ser desfrutado em qualquer lugar. 
Grande parte das vendas é feita na forma de "embalagens-
delícia" especialmente elaboradas, contendo bolos, doces 
e cafés para viagem, as quais têm feito grande sucesso. Elas 
foram projetadas para serem funcionais e práticas e, ao 
mesmo tempo luxuosas, criando expectativa. "Quando 
nosso empreendimento começou a crescer, passamos a 
pensar no material de embalagem. Foi aí que procuramos a 
Korsnás e adotamos o papelcartão Frõvi Light 290 g/m2 e o 
Frõvi Carry 425 g/ m2, afirma Thomas Brânnstrõm, funda
dor da Málarchocolaterie. Ele continua: "Queríamos criar 
interesse em nosso produto, usando o conceito da embala
gem, e muitas idéias surgiram como possíveis soluções. O 
serviço prestado pelo PackLab é simplesmente ímpar. Eles 
simplesmente pensaram adiante no que concerne à funcio
nalidade, com uma solução detalhada, também no aspecto 
decorativo", afirma Brânnstrõm. Começou com os "cartões 
delícia" para pedidos de entrega, e o próximo passo será a 
apresentação, também, da nova linha de embalagens para 
chocolates. Novos protótipos estão sendo produzidos no 
PackLab. "A Korsnãs nos dedicou um atendimento fantásti
co em termos de design e know-how em embalagem", con
clui Brânnstrõm. "Podemos, com toda a certeza, explorar 
da melhor maneira possível as qualidades do papelcartão 
da Korsnás em formas inimagináveis, em termos de design e 
funcionalidade", afirma Annajansson, engenheira do PackLab. 
O conceito da embalagem vende momentos de felicidade 
e prazer, assim como um bom chocolate.• 
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