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Novas embalagens
transformam o uso de produtos

s vezes, as mais singelas
mudanças podem transformar
produtos em coisas comple-
tamente diferentes. É o que
nós vemos neste mês com uma

nova embalagem da Green Giant, da General
Mills, no Reino Unido.

Com toda a discussão no Reino Unido e
nos Estados Unidos sobre a necessidade de
se comer freqüentemente frutas e vegetais,
fabricantes de bens de largo consumo desen-
volveram uma série de formas únicas e ino-
vadoras de responder a esse clamor. Atender
à ingestão diária recomendada de frutas e
vegetais nem sempre é fácil para todos, e
embora alguns adultos não sigam o conselho
à risca, todos concordam que é imperativo
que as crianças o façam, consumindo cinco
porções diárias desses alimentos.

O novo produto da Green Giant é sim-
plesmente um pote capaz de ir ao forno de
microondas. Dentro do pote há milho em
conserva, e a pequena dimen-
são da embalagem - apenas 80
gramas - busca fazer cabê-la
em lancheiras. O milho pode
ser aquecido no microondas ou

O pote também representa uma mudança
no modo de a empresa acondicionar pro-
dutos para consumo individual no Reino
Unido. Antes, eles eram comercializados em
latas metálicas. A nova embalagem, com seu
tamanho menor, torna mais fácil para mãos
pequenas abrirem-na e consumirem o produ-
to, uma consideração importante para esti-
mular as crianças a comer frutas e vegetais.

De forma interessante, o design gráfico
das embalagens é apelativo à criançada, com
declarações sobre o milho ser um "com-
bustível de lancheira" que é "bacana para a
escola". Mais à frente, poderemos ver outros
tipos de vegetais, misturas de vegetais ou
vegetais com molhos leves comercializados
também nesse pequeno pote.

Algumas vezes, entretanto, embalagens
são mais complexas. No caso das bebidas,
diversos produtos funcionais têm sido lan-
çados durante os últimos anos, ao ponto de
confundir o consumidor quanto aos con-



ceitos mercadológicos dessa categoria. Em
um mercado competitivo em que marcas de
"aprimoramento de performance" devem ver-
dadeiramente se diferenciar, a necessidade de
inovação de ponta é crucial. Muitas vezes,
a inovação surge na forma de ingredientes
únicos ou formulação. Mas no atual mercado
superpopuloso, especialmente nos Estados
Unidos, parece que virtualmente qualquer
fórmula imaginável já foi desenvolvida e está
à disposição do consumidor no varejo. Logo,
recai sobre a embalagem o papel de diferen-
ciar um produto do outro.

A Rising Beverage lançou recentemen-
te uma bebida, sob a marca Activate, que
proporciona uma função que não é vista em
muitas embalagens. Cada bebida Activate é
equipada com uma tampa que armazena vita-
minas e minerais em pó num compartimento
resistente à umidade. Quando a tampa é
girada, uma lâmina plástica corta o selo para
liberar os ingredientes na garrafa, que contém
água. Os consumidores balançam a garrafa,
abrem a tampa esportiva e bebem o produto.
Embora o conceito não seja totalmente novo,
parece que o produto terá distribuição mais
massificada que os predecessores que vimos
no mercado.

O fabricante diz que pesquisas reali-
zadas com os laboratórios Covance, na
Universidade de Wisconsin, indicaram que
vitaminas e outros ingredientes nutritivos
perdem sua potência após contato prolongado
com a água - daí a aposta na tecnologia que
conserva o frescor das vitaminas. Ao contrá-
rio de outros pacotes de ingredientes em pó
que precisam ser manualmente adicionados
e misturados a águas engarrafada, o Activate
livra o público de sujeira e de trabalho. Há
quatro sabores para a bebida, cada um com
um benefício específico - vitaminas (Fruit
Punch), imunização (Laranja), antioxidantes

(framboesa) e energia (lima-limão).
Com os consumidores questionando a

água mineral engarrafada e os resíduos que
elas produzem, são produtos como esse,
que oferecem tanto um benefício funcional
adicional e singularidade sob o ponto de
vista da embalagem, que têm o potencial de
ainda serem apelativos aos consumidores. O
próximo passo para essa companhia, ou para
qualquer outra, poderia ser o de oferecer uma
garrafa plástica capaz de ser reutilizada, com
as tampas com vitaminas sendo vendidas
como refis para serem acopladas aos bocais
das garrafas - adicionando tanto sabor quan-
to funcionalidade para a própria água do
consumidor. 19
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