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uem percorreu com os olhos as gôn-
dolas de cereais matinais nas últimas
semanas provavelmente notou uma
audaciosa aposta da Nutrimental.
Com sua marca Nutry, a fabricante

paranaense de alimentos decidiu entrar no páreo
por esse mercado utilizando como embalagem o
stand-up pouch (SUP) - bolsa plástica capaz de
parar em pé. A empresa tem uma meta ambiciosa.
Quer abocanhar 10% desse mercado em curto
prazo, esperançosa de que a embalagem plástica
conquiste o consumidor, habituado a ver o produ-
to acondicionado em cartuchos de papel cartão.

"Resolvemos desenvolver uma linha singular,
com embalagem diferente, porque o mercado de
cereais matinais já é bastante concorrido", explica
Ludmila Holz, gerente de produto da Nutrimental.
Segundo a executiva, pesquisas com consumi-
dores revelaram boa aceitação da bolsa plástica.
"Percebemos que não haveria 'ruído', estranha-
mento da embalagem distinta das caixetas empre-
gadas pelos líderes de mercado", conta.

A Nutrimental quer que os seus cereais mati-
nais em pouch, lançados inicialmente em quatro
variantes - Chocolate, Banana, Morango com

chocolate e Nuts (mistura de castanhas e nozes) -,
distanciem-se dos cereais com apelo econômico
comercializados por outros fabricantes também
em embalagens flexíveis (mas não stand-up pou-
ches). De modo a estimular a percepção premium
dos seus pouches, a empresa foi exigente quanto
ao design gráfico, assinado pelo braço nacional da
agência francesa Team Créatif, a Find.

Conservação até o fim
Outro requisito, também com objetivo de enobre-
cer as embalagens, foi o uso de um fecho plástico
por encaixe ("zíper") para resselagem após a
abertura. Ocorre que uma promessa dos cereais da
Nutrimental é a crocância, "garantida até o último
floco", alardeia Ludmila. "O sistema abre-fecha é
valorizado pelo público", ela entende.

Com capacidade para 280 gramas, os stand-up
pouches dos cereais Nutry são confeccionados
pela Tradbor a partir de uma estrutura lamina-
da com filmes de PET e de polietileno (PE), e
impressos com sete cores por rotogravura. Deta-
lhe: eles trazem, em suas bases, dizeres em árabe.
"Buscamos oportunidades de exportação", revela
a gerente de produto da Nutrimental. (GK).
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