
Caras-metades
íder no mercado brasileiro de sna-
cks de batata, a Ruffles, da PepsiCo,
apresenta uma nova linha de produ-
tos para o público adolescente, tendo
a embalagem como carro-chefe. Os

pacotes de "Ruffles do seu jeito" exploram símbolos
do universo feminino e masculino. Para as garotas,
a embalagem tem o símbolo de Vênus, o fundo cor-
de-rosa, borboletas e a figura de uma adolescente.
Na versão dos garotos, o símbolo é Marte, e apare-
cem figuras como uma bola e uma guitarra. Nos ver-
sos das embalagens, o menino e a menina podem se
juntar: quando colocadas lado a lado, as flow packs
criam uma imagem com os dois se beijando.

"Os jovens estão sempre juntos, pois se comple-
mentam e se atraem, mas existem diferenças entre os
universos feminino e masculino", diz Carla Araújo,
gerente de marketing da PepsiCo. "Em 'Ruffles do
seu jeito', desde a embalagem, passando pelos sabo-
res e formatos, ressaltam as peculiaridades de cada
um", complementa.

"Nosso objetivo foi criar uma identidade visual
que se comunicasse com o público jovem, enten-
dendo as diferenças entre meninos e meninas",
conta Alexandre Gama, diretor de criação da Future

Group, responsável pelo desenvolvimen-
to das embalagens, confeccionadas pela
Tecnoval. "Concluímos que a melhor
maneira de abordar esses universos
seria utilizar ícones associativos. Usa-
mos cores vibrantes e elementos liga-
dos à moda na embalagem feminina e tons escuros,
além de objetos vinculados a esportes e música, para
o produto masculino", explica o executivo.

O argumento da PepsiCo é que os novos Ruffles
seguem a tendência de consumo mundial de desen-
volvimento de produtos customizados. Os consumi-
dores buscam cada vez mais produtos alinhados com
seu estilo de vida, gostos e jeitos. "Todo o desen-
volvimento do produto foi feito em parceria com
os jovens, que escolheram os sabores e formatos,
definiram as embalagens e ajudaram no desenvolvi-
mento do plano de comunicação", ressalta a gerente
de marketing da PepsiCo.

Pesquisas desenvolvidas com o público-alvo
também definiram os sabores e formatos da batata.
Para elas, um sabor suave de Cream Cheese, em
uma batata lisa e mais fina. Para eles, um sabor mais
intenso: Costelinha Barbecue, com ondas maiores e
mais grossas.
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