
OPORTUNIDADE

EMBALADA
Embalagens práticas
para matar a fome de
conveniência do consumidor
da sua rotisseria

KARIN FUCHS

Foi-se o tempo
em que as embalagens significavam
apenas um abrigo para alimentos e
bebidas. Hoje, principalmente no
food service, além da apresentação, o
grande apelo é por segurança alimen-
tar, higiene, praticidade, manuten-
ção, qualidade, preservação do sabor
e temperatura de alimentos prontos
para o consumo.

TENDÊNCIAS
Com o mercado de food service em

processo de desenvolvimento nos su-
permercados brasileiros, existe uma
grande exigência de opções para o
segmento. Nesse aspecto, os grandes
desafios nas rotisserias são preservar

a segurança alimentar e en-
contrar soluções práticas

e adequadas para embalagens de di-
ferentes tipos de produtos. "O merca-
do deve então rumar para embalagens
com tamanhos adequados, com divi-
sórias, embalagens para monoporção,
modelos herméticos e térmicos, op-
ções que permitam o empilhamento e
o transporte seguro e que transmitam
sensação de segurança e higiene ao
cliente. Todas essas são necessidades
importantes nas rotisserias de todos
os tamanhos", defende Ivam Michal-
tchuk, gerente de desenvolvimento &
mercado da Meiwa.

Até pouco tempo atrás, conta Ivam,
o ciclo acontecia no sentido indús-
tria e mercado. As empresas produ-
ziam o básico e o mercado tinha que
se adaptar às opções. "A Meiwa in-
verteu este ciclo. Fomos aos clien-
tes verificar quais eram as necessi-
dades para atender um mercado em
constante mudanças e trouxemos isso
para dentro da indústria. A partir des-
sa concepção, lançamos modelos
com design inovador, usos segmen-

tados (pizza, frango assado, frios
fatiados na hora, entre outros) e
adequados às necessidades es-

pecíficas de cada canal operador
de food service, incluindo, claro,

o supermercado, que entrou pra va-
ler no segmento", conta.
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A ESCOLHA
Em relação às opções de embala-

gens, devido à grande variedade, Mi-
chaltchuk orienta que dois fatores de-
vem ser considerados para a escolha
do tipo e modelo: a embalagem tem
função expositora (visualização do
produto) ou apenas servirá para trans-
porte? A partir desta definição, a per-
gunta seguinte será: o consumo será
local ou delivery? Para atender essas
questões, precisamos considerar fa-
tores como: transparência da embala-
gem, tipo de material, características
técnicas, manutenção das proprie-
dades organolépticas do produto, ou
seja, conservação. "No caso de ali-
mentos e bebidas processados, pre-
cisamos considerar ainda o shelf life
(prazo de validade). Exemplo: sucos,
leite ou iogurtes; para consumo íme-
díato, copos térmicos em EPS. Para
validade maior, embalagens longa
vida", exemplifica Ivan.



As mais absorvidas pelo mercado,
certifica Michaltchuk, são as que ofe-
recem maior praticidade, possibilida-
de de refechamento, que valorizem
o produto, garantam a segurança ali-
mentar e, acima de tudo, respeitem o
meio ambiente, sendo recicláveis e
ecologicamente corretas.

COMUNICAÇÃO
DO PRODUTO
Segundo Michaltchuk, a embalagem

assume o papel de Vendedor silencio-
so'. "Eu costumo classificar os pro-
dutos em duas categorias: os embru-
lhados e os embalados. Isto quer dizer
que um produto ou uma marca podem
concentrar alto padrão de qualidade e
confiabilidade. Mas, acondicionados
em 'embrulhos1, que consideram so-
mente o fator custo e desprezam atri-
butos valorizados pelo consumidor,
estão fadados ao fracasso. Por ou-
tro lado, quando o fabricante investe

no 'traje de gala' de seu produto, ele
está agregando valor e diferenciando
o mesmo dos demais. Um exemplo
bem conbecido é o bombom Ferrero
Rocher. O produto é" ótimo. A embala-
gem é maravilhosa. O resultado? Um
sucesso no mundo todo".

ANALISE
De acordo com Michaltchuk, as

embalagens no Brasil evoluíram mui-
to nos últimos anos, porém ainda per-
siste a cultura de que elas significam
custos. "Como exemplo, podemos ci-
tar a questão das bebidas frias e quen-
tes. Em nome do preço, estes produ-
tos ainda são consumidos em copos
plásticos (PS ou PP), que são mate-
riais condutores térmicos. Em pouco
tempo, a bebida gelada está quente e a
quente está fria. Fora do Brasil, já são
utilizados, há muito tempo, copos tér-
micos em EPS para manter a tempera-
tura e o sabor. Já temos este produto
disponível aqui. Basta apenas mudar
a mentalidade: embalagem é investi-
mento e agrega valor ao produto".

Para este ano, revela Michaltchuk, o
mercado pode esperar por muitas no-
vidades. ''Vamos consolidar o merca-
do de pizzas, alimentos prontos, bebi-
das frias, frango assado, frios fatiados
na hora e todo segmento de lanches
e refeições rápidas com lançamentos
que irão surpreender e atender de for-
ma eficiente todas as necessidades",
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