
Entre os mais bacanas 
Desenhos simples e de cores vivas 
emplacaram em site internacional e 
abriram espaço em supermercados 

Design para pequena empresa de congelados ganha projeção internacional 

Por Marcelo Marcondes 

os últimos anos surgiram diversos 
websites especializados em divulgar 
desenhos de embalagens. Um dos mais 
prestigiados é o The Dieline, cria
do pelo designer americano Andrew 

Gibbs. Recentemente, o portal elaborou uma galeria 
com os dez melhores projetos mundiais lançados 
no início de 2010. Essa lista incluiu um projeto de 
embalagens para pratos prontos congelados de uma 
micro-empresa curitibana, a Stoll&Stoll Alimentos 
Preparados. 

O motivo da menção foi o trabalho gráfico apli
cado nas tampas cartonadas das bandejas de alumínio 
em que os produtos são comercializados. Desenvol
vidas pelo Coletivo 095, também sediado na capital 
paranaense, as artes das embalagens destacam ilustra
ções coloridas e estilizadas dos principais ingredientes 
de cada refeição, buscando quebrar o padrão visual 
dos alimentos congelados tradicionais. "Utilizamos 
desenhos com traços simples e cores puras, além de 

tipos de claro entendimento", explica o designer Caico 
de Paula, integrante do Coletivo 095. 

Thiago Stoll Coelho, sócio da Stoll&Stoll, afirma 
que a preocupação com a apresentação gráfica das 
embalagens tem gerado resultados positivos além do 
reconhecimento em rodas de designers. "As vendas 
têm melhorado e a qualidade das embalagens vem 
abrindo portas", diz o empresário. No fim de junho 
último, por exemplo, os produtos, antes encontrados 
somente numa loja própria da Stoll&Stoll, começa
ram a ser vendidos na rede de supermercados Fes-
tval, uma das principais de Curitiba. 

A linha de refeições prontas congeladas é com
posta por dez opções, entre elas lasanhas, empadões, 
feijoada e filé à parmegiana. As bandejas em que os 
pratos são comercializados, produzidas pela Wyda, 
são capazes de suportar aquecimento em forno con
vencional ou de micro-ondas. As tampas, de papel 
cartão duplex, são fornecidas pela Marmikok e 
impressas pela Primapress. 
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