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Conveniência na macarronada
esde o fim de 2008 a grande aposta
da gaúcha Kunzler, líder do mer-
cado de queijo ralado na região
Sul do Brasil, onde afirma deter
cerca de 70% de market share, é

uma embalagem apelidada pela empresa de "pote
fantástico". Trata-se de um pote plástico de 150
gramas com tampa dosadora, que funciona como
dispensador para queijo ralado, podendo, conve-
nientemente, ser levado à mesa pelo consumidor.
Desenvolvido sob um investimento de 200 mil
reais, o pote pode ser encontrado em redes de
supermercados e hipermercados das regiões Sul,
Sudeste e Nordeste do País.

Lauro Kunzler, diretor-presidente da indústria
alimentícia, explica que a adoção da embalagem
rígida se deveu à intenção da empresa de explorar
uma faixa premium do mercado de queijo ralado.
"As embalagens plásticas flexíveis, que tradicio-
nalmente utilizamos para acondicionar o produto,
não colaboram para explicitar esse posicionamen-
to", entende o empresário. Kunzler informa que
os custos com a nova embalagem são dez vezes
maiores quando comparados com os das flow
packs. "Mas essa diferença pode ser relativizada
quando observamos o aumento da percepção de
valor do produto pelo consumidor", diz.

Evidência e reutilização
Desenhado pela própria Kunzler, o pote tem for-
mato anatômico, para facilitar a armazenagem e
o manuseio. Soprado pela Soprasinos com poli-
propileno (PP), o pote é decorado com um rótulo
termoencolhível de corpo inteiro, confeccionado
em PVC pela Flexcor. A tampa dispensadora, tam-
bém de PP e moldada por injeção pela Batocco, de
Caxias do Sul (RS), possui duas abas. Cada uma
delas possui configuração diferente de furos para
regular a saída do produto, evitando desperdícios.

Embora evite falar do desempenho de vendas
nos primeiros meses, Lauro Kunzler entende que
as vantagens da nova apresentação garantirão
vida longa ao produto. "Sob o ponto de vista de

Pote com tampa
dispensadora: melhor
exposição da marca
nas lojas e nas casas
dos consumidores

marketing, o pote possibilitou maior e
melhor exposição do produto no ponto-
de-venda", avalia o dirigente. "Já para os con-
sumidores, além de proporcionar a praticidade
de poder ser levado direto à mesa, ele oferece a
conveniência de poder ser reaproveitado, com as
flow packs, mais em conta, funcionando como
refis". Até metade do ano, a Kunzler pretende lan-
çar novas versões de queijo ralado com a mesma
roupagem. (AES)



Teixeira tem pote há dez anos
Comercializar queijo ralado

num pote plástico com tampa

dispensadora, como tem feito a

Kunzler há alguns meses, não

é exatamente uma novidade

no Brasil. Em 2009 a Laticínios

Teixeira completa dez anos de

utilização dessa estratégia. O

pote da Teixeira, com capacida-

de para 100 gramas de queijo

ralado e soprado em polipro-

pileno (PP) pela Frascomar,

tem formato que alude a uma

vasilha de ordenha. A tampa

dosadora é injetada em PP

pela Lucaplast. A decoração é

feita por um rótulo-manga de

polietileno de baixa densidade

(PEBD), confeccionado pela

Silflex.

O queijo ralado em pote

plástico da Teixeira tem perfil

premium - e não somente pela

embalagem que pode ser leva-

da à mesa. Ocorre que o pote

é a única versão totalmente

composta por queijo parmesão.

As linhas regulares, apresenta-

das em embalagens plásticas

flexíveis, contêm 25% de outros

tipos de queijo misturados ao

parmesão. O pote é comercia-

lizado somente no Estado de

São Paulo, e representa apenas

5% da produção total de queijo

ralado da Teixeira, segundo a

diretora de marketing Giovanna

Teixeira. Motivo: seu direcio-

namento a um público restrito,

disposto a pagar mais.
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