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Mais acessível para os pais
Bolsa plástica surge para diminuir o desembolso no Sustagen Kíds

" uando lançou a versão Kids do
Sustagen, há dez anos, a Mead
Johnson, divisão nutricional do
grupo farmacêutico Bristol-Myers
Squibb, quis arraigar nas crianças

de quatro a dez anos de idade o hábito de con-
sumo de seu famoso complemento alimentar.
Aquele plano acaba de ganhar reforço com uma
variação na apresentação do produto. Agora,
além da lata cartonada multifoliada produzida
pela Sonoco For-Plas, sua personificação origi-
nal, o Sustagen Kids passa a ser comercializado
também em bolsa plástica, comunicada como
"embalagem econômica".

As aspas têm motivo. Ocorre que a nova
embalagem - um stand-up pouch confeccionado
pela Alcan a partir de um trilaminado de poli-
éster, alumínio e polietileno, impresso por roto-
gravura - acondiciona 190 gramas de produto,
metade do volume da lata cartonada, mas tem
preço relativo maior: chega às gôndolas custando
8,30 reais, contra 14,50 reais da lata.

Apesar disso, a Mead Johnson entende que a
diferença de preço é significativa para as famílias
com orçamento mais apertado, e acredita que a
nova versão será uma "porta de entrada" para
novos consumidores. "O público já tem a per-
cepção de que a embalagem plástica flexível é
mais acessível", considera a gerente de produtos
Tatiana de Lucca. "Isso nos ajuda a reforçar o
posicionamento do Sustagen Kids em stand-up
pouch como um produto mais acessível, com
menor desembolso."

A meta, com o lançamento da versão em embala-
gem flexível, é expandir ainda mais a influência
da marca Sustagen no segmento de complemen-
tos alimentares. A executiva da Mead Johnson
ressalta que uma recente pesquisa da Nielsen
apontou que a marca detém 68% desse merca-
do e que, num levantamento de share of mind,
alcançou 95% de lembrança dos consumidores.

De acordo com Tatiana, a lata cartonada con-
tinuará como embalagem principal do produto,
e a nova bolsa plástica não foi lançada com o
objetivo de funcionar como refíl. "Para quem já é
fiel ao produto, a vantagem da nova embalagem
está relacionada à praticidade de poder consumir
o produto fora de casa, durante passeios, via-
gens e outras atividades das crianças", comenta.
A gerente de produtos informa que, dados os
resultados animadores das vendas de Sustagen, a
Mead Johnson já avalia a possibilidade de explo-
rar a força da marca em outras categorias, como
a de bebidas prontas. "É um projeto totalmente
viável", comenta a profissional. (AES)
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