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SOBREMESAS PRONTAS E SEMIPRONTAS

FOCO NA PRATICIDADE
Lançamentos movimentam o mercado de
sobremesas prontas e semiprontas

D urante a Apas 2009, o mercado de sobremesas prontas e
semiprontas despontou como uma das apostas para a
extensão de linha das empresas, oferecendo lançamentos
em diversos tipos de embalagens. Segundo a AC Nielsen,

o mercado de sobremesas movimenta cerca de R$ 300 milhões
ao ano no Brasil. Em 2008, o mercado de sobremesas em pó
movimentou 53.653 toneladas, segundo a estimativa da
Datamark, ante 52.648 toneladas em 2007. O principal produ-
to do segmento é a gelatina em pó, que contabilizou 45.559 to-
neladas consumidas em 2008. Em seguida, vem o pudim em pó,
com 5.449 toneladas consumidas no período e os flans em pó,
com 1.064 toneladas, produto que cresce em importância nas
linhas, com novas variantes e sabores exclusivos.

Ampliando seu portfolio de produtos,
a General Brands, fabricante de re-

frescos em pó e sucos prontos para
beber, marcou sua estreia no mercado
de sobremesas, com o lançamento da
Maria Mole Camp e o Pudim Camp,
produtos agregados à linha de gelati-
nas da marca. Os produtos chegam ao
mercado em cartuchos, fornecidos pela
Nilpel, com design desenvolvido in
house pela General Brands, por Mar-
cos F. Yamamoto. As sobremesas po-
dem ser preparadas em forno microon-
das ou no fogão e trazem mais de 20
receitas no verso da embalagem.
www.generalbrands.com.br
www.nilpel.com.br

ADucoco Alimentos expandiu sua linha de sobremesas semiprontas
'Delícias em Família' com os novos flans com calda pronta. A novi-

dade fica por conta das embalagens em tamanho grande e da calda
pronta, um diferencial do produto em relação às opções existentes no
mercado. Com arte assinada pela Labcom Comunicação Integrada, os
cartuchos são produzidos pela Congraf. Os flans chegam ao mercado
nos sabores: leite condensado com calda de morango, três leites com
calda de frutas vermelhas e chocolate com calda de marshmallow.
www.ducoco.com.br • www.labcom.ppg.br
www.congraf.com.br • www.generalbrands.com.br

SOBREMESAS REFRIGERADAS
0mercado de sobremesas refrigeradas movimentou 63.720 tone-

ladas em 2008, de acordo com a estimativa da Datamark, ante
58.819 toneladas no ano anterior, apresentando ritmo intenso de
crescimento. A expectativa é de que até 2012, o mercado atinja 80
mil toneladas, em curva ascendente. Para o segmento, a principal
embalagem são os potes de PS, produzidos por form fill seal.

APerdigão reforçou sua linha de sobremesas lácteas refrigeradas Ba-
tavo Creamy, com novos sabores: Chocolate com Avelã, Cappuc-

cino e Chocolate com Coco, destacando os lançamentos com a reesti-
lização de todas as embalagens da linha. A nova identidade visual é
mais clean e traz em destaque o logotipo da marca Batavo, agora cen-
tralizado. As imagens da sobremesa e dos ingredientes in natura utili-
zados em cada versão estimulam o 'appetite appeal' e exploram a cre-
mosidade do produto. Com design assinado pela agência Dezign com
Z, as embalagens de Batavo Creamy são produzidas em PS e for-
necidas pela Huhtamaki. O selo, de Alupet, é produzido pela Graffo.
www.batavo.com.br • www.designcomz.com.br
www.huhtamaki.com • www.graffo.ind.br
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