
s produtos que parecem
funcionar melhor são
aqueles que apresentam
harmonia entre conteúdo
e embalagem. Sorvete e

cone, por exemplo, formam uma com-
binação perfeita. O indefectível "espo-
car" que ocorre quando se puxa o anel
de uma latinha, acompanhado pelo
som característico da carbonatação,
enriquece a experiência de consumir
bebidas. Uma caixa enfeitada com um
laço especial parece fazer chocolates
ficarem ainda mais gostosos. Outros
"casamentos" desse tipo, inovadores,
surgiram recentemente no mercado
mundial de bens de consumo.

Lata dá tempero especial
À medida que os consumidores deci-
dem cozinhar mais em casa, para
reduzir despesas ou buscar uma ali-
mentação mais saudável, a necessida-
de de ingredientes que deleitem seus
sentidos é crítica. Como sabemos, as
pessoas têm cada vez menos tempo ou
menos habilidade para preparar refei-
ções. É aí que temperos podem ajudar
a tornar únicos um simples corte de
carne ou um prato de vegetais. No
entanto, a menos que o consumidor já
seja um cozinheiro tarimbado, saber
qual condimento utilizar - e como
utilizá-lo - pode ser um problema.

Na Áustria, a Sonnentor tenta con-
tornar essa dificuldade com uma nova
linha de misturas de especiarias, todas
com nomes curiosos. São elas: Alies

Lata multifoliada com janela propicia a
visualização de "blends" de temperos

Liebe ("com amor"), formulada com
pimenta rosa, morangos desidratados
e framboesa; Glück ("sorte"), com
manjericão e orégano; e Schutzengel
("anjo da guarda"), com gengibre,
menta e coentro. Para ajudar o con-
sumidor a entender exatamente o
que cada frasco contém, a fabricante
criou uma embalagem interessantís-
sima. Trata-se de uma lata cartonada
multifoliada dotada de uma peque-

na janela plástica. Esse componente
permite ao consumidor visualizar o
conteúdo, o que não seria possível
com um recipiente completamente
opaco. Ao mesmo tempo, não deixa
ocorrer exposição exagerada à luz,
como acontece com as embalagens de
vidro ou plástico transparente típicas
do segmento - evitando, assim, uma
rápida degradação dos produtos.

A lata cartonada é ainda dotada
de um dosador, que o consumidor
encontra ao remover uma tampa supe-
rior metálica. O preço dos temperos é
atraente: cada unidade, com volume
de 40 gramas, custa 3,95 euros no
varejo europeu.

Chegou a hora
Os consumidores cada vez mais
procuram frescor, isto é, produtos
preparados na hora ou minimamen-
te processados. Mas frescor também
diz respeito à validade dos bens de
consumo. Nos Estados Unidos, por
exemplo, há uma onda de medo em
relação a contaminações de produtos.
Os consumidores estão extremamen-
te preocupados com a validade dos
produtos.

Amaioria dos produtos do mercado
estampa alertas do tipo "vender até..."
ou "consumir até...", mas esse tipo
de informação geralmente confunde
o consumidor. Quanto tempo após o
"vender até..." é seguro consumir um
produto? "Consumir até..." significa
"abrir até..." ou "utilize completa-
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mente até..."? Logo, é preciso dispor
de uma maneira mais simples e clara
de comunicar esse tipo de informação.
A preocupação do público quanto a
validade já não se atém a alimentos
e bebidas.

A categoria de cosméticos e cui-
dados pessoais é uma que vem sendo
cobrada para oferecer dados sobre
períodos adequados de uso de produ-
tos de forma mais clara e óbvia. Basta
observar que as revistas de moda
estão repletas de artigos sobre quando
descartar itens de beleza para perceber
que os consumidores estão em busca
de mais informações.

A canadense Cargo tornou-se bas-
tante conhecida por suas embalagens
diferenciadas. Essa empresa lançou
batons acondicionados numa emba-
lagem secundária de papel cartão
impregnado de sementes de flores,
de modo a estimular consumidores a
"plantar" o invólucro em seus jardins.
Agora, a empresa está utilizando algo
um pouco mais high-tech nas novas
tonalidades de seus brilhos labiais
(glosses) da marca blu_ray.

As tampas dos aplica-
dores dessa linha embutem
uma etiqueta que alerta
quando o gloss precisa ser
substituído. A tecnologia
adotada é a Timestrip, que
registra a data da abertu-
ra do produto e alerta ao
usuário quando não é mais
prudente utilizá-lo. A Cargo
diz que os glosses devem
ser consumidos em até
nove meses. Ao fim desse
período, a etiqueta estará
completamente vermelha,

Etiqueta "inteligente"
monitora a validade de

brilhos labiais canadenses

denunciando a validade expirada. As
consumidoras devem então descartar
o cosmético (e presumidamente com-
prar uma nova unidade!).

A tecnologia Timestrip é de uma
empresa britânica homônima, que
fabrica etiquetas inteligentes para um
variado leque de aplicações. Segundo
a fornecedora, o acessório consiste
numa membrana porosa através da
qual um líquido atóxico se espalha
em um padrão uniforme e constante,
"marcando" o tempo. Seria ótimo se
eu tivesse um Timestrip naquele pote
com sobras guardado no fundo da
geladeira...

jogadas inteligentes
Começamos a ver mais produtos no
mercado infantil que se alicerçam um
pouco menos em personagens licen-
ciados nas embalagens, privilegiando
uma ênfase nos benefícios concretos
do conteúdo.

Nos Estados Unidos, a Ferolito,
Vultaggio & Sons acaba de lançar a
AriZona Kidz, uma linha de chás gela-

dos para crianças. A novidade
é promovida por meio de
uma mensagem sensibiliza-
dora para as mães: as bebi-
das não contêm corantes
artificiais nem flavorizan-
tes. Além disso, uma parte
das vendas de cada produ-
to é destinada à Operation
Smile, uma entidade benefi-
cente dedicada ao auxílio de
crianças nascidas com lábio
leporino e outras deforma-
ções faciais.

A verdade, porém, é que
a criançada dificilmente se
entusiasma por um novo
produto se ele não apresen-
tar embalagem com cor, for-
mato ou funcionalidade que

Garrafa de chá para crianças tem
volume menor e "gargalo esportivo"

a cative. Por isso, as garrafas de PET
do AriZona Kids apresentam desenho
especial. Seus gargalos têm formato
esférico que, decorados por rótulos
especiais, simulam bolas de futebol,
basquete ou beisebol. As garrafas tam-
bém têm volume menor, sob medida
para as crianças: 290 mililitros. 83
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