
único requisito que garante o sucesso e a
eficiência das embalagens para produtos
refrigerados e congelados. Também é es-
sencial assegurar a qualidade de impres-
são e a adequação dos materiais para con-
tato com alimentos. Apostando nessa com-
binação, a empresa M+P Tiefkühlkost, fa-
bricante de refeições prontas para consu-
mo, sabe bem disso. O conceito do produ-
to de sucesso da empresa, o "Prima", ba-
seia-se fortemente ; 'na atrativa embala-
gem, agora valorizada pelo novo cartão
Trayforma Special, da Stora Enso. Os ali-
mentos Prima podem ser encontrados em
supermercados de toda a Alemanha e,
cada vez mais, em países europeus. Sua
linha é composta de um grande número
de opções, que apresentam diferentes ten-
dências alimentares como os alimentos
tradicionais, os internacionais, os de bai-
xa caloria e os orgânicos. Os alimentos são

embalados em bandejas dobradas com
tampas de papelcartão. "O design inova-
dor das embalagens é fortemente associ-
ado com todo nosso conceito de produ-
tos. Por exemplo, nossa bandeja de dois
compartimentos, especialmente planeja-
da, permite-nos oferecer as tradicionais
refeições balanceadas com os diferentes
ingredientes em seus compartimentos
próprios", diz Michael Pauis, diretor da
M + P Tiefkühlkost.

CONVENIÊNCIA É A PALAVRA-CHAVE
Comer se torna algo individual à medi-

da que o lar diminui, o que é uma tendên-
cia atual em toda a Europa. O tempo é um
recurso escasso para muitas pessoas, e a
qualidade dos alimentos tem de ser pron-
tamente disponível e facilitada para o pre-
paro. Esses desenvolvimentos criam novos
mercados para as refeições prontas. A
M+P Tiefkühlkost visa a ser a líder em
qualidade e custos de refeições prontas de
nível premium na Europa.

Quando se trata de vender a conveni-
ência, a bandeja de papelcartão apresen-

ta várias vantagens. Ela
serve para tudo - para
vender, armazenar, prepa-
rar e servir o alimento. O

novo papelcartão Trayforma Special tem
um revestimento em PET que permite ao
consumidor aquecer a refeição em for-
nos comuns ou de microondas. A M + P
Tiefkühlkost dedicou atenção especial à
facilidade de abertura da tampa. Ela tem
que ser fácil de remover quando há co-
mida quente em seu interior, sem quei-
mar os dedos. Pauis destaca os aspectos
de sustentabilidade do novo conceito de
embalagens. "O papelcartão é uma alter-
nativa de material renovável e reciclável.
A combinação de bandeja e tampa de
papelcartão reduz o consumo de material.
Essa é a resposta certa para os desafios
ambientais que enfrentamos hoje".

MELHORES RESULTADOS NA
IMPRESSÃO

Uma bandeja dobrada permite várias
superfícies imprimíveis para a marca e as
informações do produto. "Graças às suas
superfícies lisas, a nova qualidade do
papelcartão apresenta mais brilho para a
impressão. O material também se presta
muito bem ao corte", diz Christian Lorenz,
da empresa impressora Masterpack. Sua
empresa desempenhou papel importante
nos testes de qualidade do novo material,
juntamente com a M+P Tiefkühlkost e a
Stora Enso, antes do lançamento no mer-
cado. "Nosso objetivo era melhorar a re-
sistência da embalagem e garantir bom
desempenho nas linhas de embalagens de
alta velocidade", diz Pauis. "Como as par-
tes dobradas da bandeja são apenas uni-
das por meio do revestimento, sem usar
nenhuma cola, é essencial que essa jun-
ção seja bem forte. A embalagem tem
que suportar congelamento e aquecimen-
to em microondas e fornos convencionais.
As propriedades de pureza, cor e odor do
papelcartão são igualmente importantes
para o produto passar pelos testes de con-
trole de qualidade adstringente".

Marcus Weise, gerente de negócios de
bandejas da Stora Enso, explica como a
Trayforma Special atende a esses requi-
sitos. "O papelcartão foi especialmente
projetado para bandejas dobradas. O car-
tão de base é novo e contém polpa quimo-
termomecâmca para dureza e densidade
adicionais, e sua superfície de camada tri-
pla de argila proporciona excelentes re-
sultados na impressão. O revestimento de
PET branco torna o material adequado
para fornos convencionais e de microon-

esistência a grandes variações de
temperatura e à umidade não é o



das, e preserva o branco puro após o
cozimento".

A EMBALAGEM FALA COM O

CONSUMIDOR

Outra novidade da Stora Enso é o
papelcartão Perfoma White utilizado para
as embalagens dos produtos da holandesa
Vacu Vin que ganharam um conceito reno-
vado. Jaap H. Formsma, vice-presidente
de operações da Vacu Vin fala a respeito.
"A Internet é geralmente vista como um
tremendo meio de comunicação, já que
hoje passamos parte da nossa vida na reali-
dade virtual. A Vacu Vin tem um excelente
site, porém esse não é o seu principal canal
de comunicação com o consumidor. Todos
os anos, consumidores do mundo inteiro
colocam cerca de seis milhões de produtos
Vacu Vin em suas cestas de compras.
Olham e pegam a embalagem por diferen-
tes ângulos e lêem o que está escrito nelas.
A embalagem é simplesmente o mais im-
portante meio para comunicarmos nossa
mensagem ao consumidor". Em 2006, a
empresa resolveu modificar seu conceito
visual e suas embalagens para enfatizar
ainda mais seu atrativo e para diferenciar
a marca de produtos de imitação de me-
nor valor agregado. 'Antigamente, tínha-
mos embalagens diversas para diferentes
linhas de produtos e utilizávamos, princi-
palmente, papelão misto com cobertura
branca como material de embalagem. A
meta da alteração foi fazer um upgrade
das embalagens a um novo nível que alia
produtos originais e de alta qualidade. O
vermelho, branco e prata, nossas novas

cores de identificação, são agora visíveis
em toda nossa linha, tornando nossos pro-
dutos fáceis de serem reconhecidos. O es-
tilo das imagens também mudou", diz
Formsma.

Peter Daams, gerente de vendas da
Stora Enso, afirma: "Como o design apre-

senta amplas superfícies brancas, a Vacu
Vin precisava de um novo material que
permitisse a exigida brancura e impres-
são de limpeza. Recomendamos o car-
tão CMPT totalmente revestido
Performa White. O papelcartão funcio-
na bem na impressão e no processo de
conversão".

Na intensa concorrência, a estratégia
da Vacu Vin em investir em embalagens é
totalmente diversa daquela de apenas vi-
sar a simples economia de custos para ga-

rantir lucros. Segundo Formsma, o novo
conceito de embalagem também melho-
rou a eficiência das embalagens. "Utili-
zando apenas um material para as emba-
lagens e um visual uniforme em toda a
linha de produtos, permitiu-nos melhorar
a eficiência dos nossos processos. O car-
tão também apresenta uma gramatura
inferior à anteriof".

Graças a essas melhorias, varejistas e
consumidores ganham um produto mais
atraente a um preço competitivo. Não é
de se admirar que o novo conceito tenha
tido uma receptividade entusiástica entre
os consumidores. Com dois lançamentos de
produtos em breve e várias outras idéias
em fermentação, o futuro da Vacu Vin pa-
rece brilhante, assim como suas novas
embalagens
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