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Novidade no pedaço
Bandeja engenhosa viabiliza o lançamento
de pizza em fatia para forno de microondas

duais. São fatias de 100 gramas, nas versões cala-
bresa e frango com requeijão, capazes de serem
aquecidas em apenas l minuto e 15 segundos no
forno de microondas - e que, segundo a fabrican-
te, não ficam "borrachudas", difíceis de mastigar,
como costumam ficar as massas preparadas no
aparelho sem embalagens especiais.

"Graças ao avanço da tecnologia, os peda-
ços ficam crocantes e saborosos como os das
pizzarias", garante Eduardo Benino Pavanelli,
engenheiro de packaging da Sadia. A evolução
tecnológica destacada pelo profissional diz res-
peito ao atributo "inteligente" da novidade: uma
bandejinha triangular fechada por um filme-tampa
e dotada, em seu interior, de uma lâmina cartona-
da mais conhecida como heat susceptor.

Composto por um papel cartão sólido branco
laminado com um filme de poliéster metalizado,
o heat susceptor é o principal responsável por
assegurar crocância. "Ele captura ondas eletro-
magnéticas produzidas pelo forno de microondas
e as transforma em energia térmica, acelerando e
proporcionando o correto aquecimento da pizza",
explica Larissa Falsarella, da área de desenvol-
vimento da Brasilgrafica, empresa que realiza a
impressão e o corte do dispositivo. O material é
fornecido pela Málaga.

O susceptor não é
uma novidade. Elemen-
tos similares são colocados
nas embalagens de pipocas para
microondas. Apropria Sadia já ado-
tara a tecnologia nas embalagens dos
enroladinhos Hot Pocket e a utiliza nas
embalagens de suas pizzas - inteiras, com oito
pedaços - para microondas. "A parte mais críti-
ca foi o desenvolvimento da bandeja", comenta
Pavanelli. "Precisávamos de um recipiente que
suportasse 30 graus centígrados negativos na dis-
tribuição e mais de 120 graus durante o preparo
pelo consumidor."

Cuidado didático
Sete estruturas plásticas foram submetidas a testes
de desempenho em temperaturas até se chegar
à definitiva, produzida com um grau
especial de polipropileno (PP). Trans-
parente, o material permite a leitura da
face inferior do susceptor, que, como um
contra-rótulo, traz informações nutricio-
nais e ilustrações sobre o modo correto
de preparar o produto no forno - com a
retirada prévia do filme-tampa, confec-
cionado pela Celocorte (e com projeto
gráfico da Narita Design). As ranhuras
na base da bandeja servem para limitar
o contato com o heat susceptor. Supera-
quecido, o dispositivo poderia amolecer
a peça plástica.

rimeiro foram os enroladinhos, há
quatro anos. Depois vieram os san-
duíches. Agora, a linha de lanches
congelados Hot Pocket, da Sadia,
é incrementada com pizzas indivi-



Hot Pocket Pizza: fatias
prontas em pouco mais
de 1 minuto no forno de

microondas graças a
embalagem "inteligente"

A base da bandeja se destaca
ainda por outro aspecto: apresenta
informações em braile. De acordo
com Pavanelli, a Sadia realizou uma
pesquisa e não identificou nenhu-
ma outra embalagem plástica de
alimento no Brasil com esse atri-
buto. "A incorporação do braile
foi um grande desafio", diz Eudes
Dias Bicalho, diretor comercial da
Emplal, a fabricante da bandeja.
"Tivemos que seguir uma série de
normas relativas ao tamanho e dis-
tância entre os pontos e empregar
uma técnica de termoformagem de
altíssima precisão."

Para o lançamento do Hot
Pocket Pizza, a Sadia investiu um
valor não revelado na aquisição de
máquinas para uma linha de produ-

ção e acondicionamento específica para
a novidade. "Fizemos pesquisas e encontramos
poucos produtos similares mundo afora, porém
com conceitos diferentes de embalagem", diz
Pavanelli. Com o lançamento, a Sadia quer aboca-
nhar novos ganhos no segmento de lanches pron-
tos congelados. Nesse negócio, a fatia da empresa
é enorme: fica na casa dos 90% de participação, de
acordo com varredura da Nielsen. (GK)
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