
Lançamentos natalinos
movimentam a indústria de embalagens

A
primeira entre as datas festivas que mais impulsionam as vendas,
no Natal as embalagens ganham destaque especial, transformando
produtos em presentes. Para a indústria, é hora de aliar a criativi-
dade à visão de mercado, apresentando novidades que atendam

todos os gostos e bolsos. De acordo com a Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a
estimativa é de que as vendas de barras, bombons e tabletes cheguem a
26,1 mil toneladas em dezembro, com alta de 10% em comparação à
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média dos demais meses do ano e 5% superior a dezembro de
2007. Até o final de 2008, o consumo de barras, bombons, table-
tes e produtos sazonais, incluindo a Páscoa, devem atingir 300 mil
toneladas, com alta de 2,7% em relação às 292 mil toneladas de
2007. No quarto trimestre de 2008, as vendas, impulsionadas pelo
Natal devem atingir 78,5 mil toneladas, com alta de 5% sobre
2007. A perspectiva é de que o mercado de panetones cresça 8%
em 2008, com 40% de participação dos panetones de chocolate,
preferência do público jovem, somando 11 mil toneladas. Segun-
do a Abicab, em 2008, os preços dos panetones devem sofrer rea-
justes de 8% a 10% em relação a 2007, influenciados pelo preço
da farinha e das embalagens.

Levando em consideração o público de menor poder aquisitivo,
a Arcor apresentou sua nova marca de panetones Noel, com pro-
dutos comercializados em embalagens displays (cartuchos) e poly
(plástico) de 400 gramas, nos sabores Frutas e Chocolate. A linha
complementa o mix de produtos da empresa, comercializados com
as marcas Aymoré (Minas Gerais), Triunfo (São Paulo) e Arcor
(Brasil), atendendo a demanda das classes C e D.

A Nestlé marca sua estréia no segmento de panetones, trazendo
seus tradicionais chocolates para a formulação dos produtos, com
o lançamento do Panetone Nestlé Classic, com gotas de chocolate
ao leite, Panetone Alpino e o Panetone com frutas cristalizadas.
Assinadas pela Future Brand, as embalagens são fabricadas com
papelcartão Klabin pela Gráfica Ibratec. Produzidos com chocolate
da Nestlé, os panetones da linha 0% Gordura Trans da Village
chegam ao mercado nos sabores: Mont Negro, Floresta Negra e
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Light Chocolate. O panetone Mega Chocolate traz novas embala-
gens mini, de 80 gramas, que ficarão no mercado o ano todo. As
embalagens foram desenvolvidas pelo Studio Caan e são fabricadas
pela Gráfica Nova Página.

Apostando nos sabores diferenciados, a Cacau Show apresenta o
Panetone com Trufa de Maracujá, inspirado na trufa de maracujá já
comercializada pela marca. Em embalagens diferenciadas, desenvol-
vidas pelo departamento de criação da Cacau Show, fornecidas pela
Ibratec, os panetones ampliam a linha da empresa, bem como a
Caixa Jóias Trufas de 400 gramas, que se abre em gavetas, fabrica-
das pela Cartonagem São José.

A Bauducco convidou o arquiteto Marcelo Rosembaum para dese-
nhar três latas para seus panetones, inspiradas no três Reis Magos, que
presentearam o menino Jesus. As latas foram desenvolvidas pela Aro.

A EMBALAGEM VIRA BRINDE: PARCERIAS ARTÍSTICAS

O portfólio de lançamentos da Sadia Food Services traz 17 opções,
incluindo 15 kits congelados e dois resfriados, com destaque pa-

ra o Peru Sadia e a Ave Fiesta. Especialmente para o Natal, os kits
Sadia chegam em bolsas assinadas pela estilista Elisa Atheniense,
com o tema "Alimente a Vida". Os kits serão oferecidos em uma
coleção alinhada com as tendências do mercado da moda, contando
com bolsas esportivas e unissex, em variada seleção de modelos.

Para a Batavo, a SPO+ Pantani criou uma bolsa térmica para os
produtos da linha Festa, desenvolvida para presentear colaboradores
e clientes. Criadas em parceria com a artista plástica Andréa Ebert,
as bolsas fazem parte da campanha de promoção para o Natal da
Batavo, assinada pela agência, incluindo ainda folder, ações de mar-
keting e hotsite. A Perdigão focou o público gourmet para o lança-
mento do Chester ao Vinho, em edição limitada, com tempero que
mistura vinho branco e especiarias. O produto traz uma receita ex-
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balagens são fornecidas pela Gráfica Mattavelli. O
design das embalagens é assinado pela agência Fala!
A Caixa Serenata Mix é o lançamento da Chocolates
Garoto para o Natal, trazendo além dos tradicionais
bombons da marca o recém-lançado Serenata
Mousse. O design é da Future Brand.

clusiva do chef Laurent impressa na embalagem, assinada pela
Young & Rubicam e produzida pela Videplast em polietileno la-
minado com polietileno (PE).

CAIXAS ESPECIAIS: A VEZ DO PAPELCARTÃO

C om o tema "Natal Iluminado", a Kopenhagen apresentou suas
novidades para o Natal, com destaque para o Kit Papai Noel de

Chocolate com Brinquedo, desenvolvido para as crianças, trazendo
chocolate mais boneco de pelúcia em cartuchos de papelcartão, com
janela transparente, produzidos pela Gráfica Emibra. Para os adul-
tos, a Bola de Chocolate Amargo Recheada com Bombons de Cho-
colate Amargo também ganhou embalagens da Emibra, de conceito
diferenciado e sofisticação para presente. Para a seleção de mini ta-
bletes Tudo de Bom!, que traz diferentes votos para as festas, as em-

PACKS PROMOCIONAIS: OBJETO DE DESEJO

A Campari do Brasil investiu em embalagens especiais e promo-
ções "on-pack" para o Natal 2008, comercializando seus pro-

dutos com copos exclusivos em cartuchos de papelcartão. Forne-
cidas pela Owens Illinois, Saint-Gobain e CIV, as garrafas flint
de Old Eight, Drury's e Campari trazem formato retangular,
com protetor de rótulos. Os cartuchos, fabricados em cartão du-
plex Suzano 350 g/m2, com acabamento laminado são fornecidos
pela Brasilgrafica e Gráfica 43. Os rótulos são fornecidos pela
Gesa e Brasilgrafica, impressos em offset quatro e sete cores. As
embalagens são assinadas pela Design Absoluto. A SKYY Vodka,
antes importada, passa a ser produzida no Brasil. Fornecidas pela
Owens-Illinois, as garrafas azuis cobalto trazem formato cilíndri-
co e volume de 980 ml. Os rótulos auto-adesivos são produzidos
em polipropileno transparente laminado 21 g/m2, com impressão
3 cores e hot stamping pela CCL Label.

Text Box
Anúncio

Text Box
UM Presente Especial. Embanews, São Paulo, ano 19, n. 224, p. 34-37, dez. 2008.




