
CEREAIS MATINAIS

Fácil de guardar
- e de visualizar
Produzida com cartão reciclado,
embalagem da Kellogg tem novo
sistema de fechamento e janela
que possibilita ver o conteúdo

Kellogg investiu em
mudanças na fórmula, na
embalagem e no posicio-
namento do cereal mati-
nal Kellness, carro-chefe

da sua linha para adultos. A empresa
aumentou o tamanho dos grãos e a
quantidade de fibras dos cereais. Com a
nova formulação do produto, a Kellogg
investiu também em uma nova embala-
gem, produzida pela Brasilgrafica com
papel cartão reciclado Vidacarta 350
gramas/m2, da Papirus.

Reformulado pela Matriz Escritório
de Desenho, o design gráfico das emba-
lagens agora conta com traços mais
leves e modernos. Acompanhando as
mudanças, o logotipo da marca também
foi revitalizado. Outra mudança foi a

colocação de uma janela na parte frontal
da embalagem, que possibilita ao con-
sumidor visualizar o conteúdo da caixa.
Isso é possível graças ao uso de uma
bolsa plástica transparente, que "mos-
tra" o produto através da janela. "A vitri-
ne permite aos consumidores apreciar a
textura dos grãos, o que gera impacto e
diferenciação no ponto-de-venda", diz
Mario Pallares, diretor de Desenho e
Atendimento da Matriz.

O sistema de fechamento da embala-
gem é mais uma novidade. Após a aber-
tura, as abas laterais da caixa devem
ser arrancadas e a aba do verso dobrada
para dentro; depois, as laterais devem
ser empurradas para dentro e a tampa
deve ser dobrada no vinco, encaixan-
do a trava num corte. Resultado: um

cartucho com topo do tipo "gable top"
(cumeeira).

O verso das embalagens traz infor-
mações sobre os benefícios do produto,
dicas de alimentação e sugestões sobre
como relacionar-se com o seu entorno
de forma sustentável. O objetivo é infor-
mar e incentivar as pessoas a usarem
os recursos naturais de forma racional.
Inscrições em braile permitem a iden-
tificação do produto para deficientes
visuais. De acordo com Pallares, "a
embalagem teve sua função estendida,
gerando uma positiva dinâmica de rela-
cionamento entre marca e consumidor".

A linha Kellness é composta pelas
versões Müslix Tradicional, Müslix
Chocolate, Granola Tradicional e
Granola Amêndoas & Canela. (FP)
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