
irtualmente nenhum produto 
pode permanecer inalterado 
para sempre. Marcas precisam 
estar alinhadas com as exigên
cias dos consumidores e, por 

vezes, simples mudanças podem injetar vida 
em apresentações ultrapassadas. 

Um exemplo de mudança bem-sucedida 
é o da Crystal Light, da Kraft Foods. Desde 
que surgiu, em 1982, a marca manteve sua 
essência: ser uma bebida em pó sem calorias 
para preparo com água. O conceito, porém, 
foi ampliado, e hoje o produto não é ape
nas uma bebida dietética, oferecendo, por 
exemplo, benefícios energizantes e de forta
lecimento do organismo. Como não poderia 
deixar de ser, a embalagem acompanhou 
essas mudanças de perfil. 

Nos anos 90, a Crystal Light foi a prin
cipal responsável por criar a imagem da 
bebida em pó acondicionada em stick packs 
com porções individuais. Recentemente, essa 
apresentação sofreu um upgrade para se tor
nar mais despojada e sofisticada. 

Em vez das latas cartonadas multifolia-
das tubulares, normalmente utilizadas para 
comercializar múltiplas unidades de stick 
packs de bebidas em pó, a Kraft Foods ado
tou um pote oval de polipropileno translú
cido. A embalagem é decorada em toda sua 
extensão por um rótulo termoencolhível que, 
de forma criativa, incorpora um espaço não 
impresso próximo à base, permitindo a visão 
do conteúdo. Os stick packs foram também 
reformulados, aumentando de tamanho e 
ostentando a identidade visual limpa do rótu
lo da embalagem secundária. 

A americana Origins Natural Resources 

também decidiu utilizar uma embalagem 
translúcida para fazer uma goma de mascar, 
da marca Gloomaway, se distinguir da con
corrência - e aparentemente facilitar a com
preensão do consumidor, já que a empresa é 
primariamente uma fabricante de produtos 
de beleza, como loções para as mãos e per
fumes. 

Primeiro produto alimentício da Origins, 
a goma de mascar promete o mesmo benefí
cio dos demais produtos da empresa: acalmar 
a mente e o espírito do consumidor. De um 
lado, a embalagem da novidade guarda uma 
forte semelhança com os demais produtos da 
marca, também acondicionados em recipien
tes plásticos translúcidos, e tal similaridade 
reforça que o produto é parte de uma linha 
abrangente e que compartilha os mesmos 
benefícios. 

Por outro lado, o formato do pote remete 
a uma embalagem de medicamento. Embora 
nenhum atributo medicinal seja comunicado, 
e o item seja claramente rotulado como goma 
de mascar, o shape, ao lado do nome do pro
duto, transmite a impressão de benefício far
macêutico. Ingredientes, benefícios e apelos 
movem-se cada vez mais de uma categoria 
para outra. E é aí que a embalagem pode aju
dar o consumidor entender mais facilmente 
essas transições. 
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