
DA REDAÇÃO 

em conhecida na categoria de ovos e de eletrodo
mésticos, a embalagem de polpa moldada ganhou 
uma nova aplicação no mundo das guloseimas. A 
roupagem simples deu lugar ao requinte, com um 
formato que mimetiza o produto, feito especial
mente para presentear. A forma e o conceito dos 
Kuklics, nome criado pela 100% Design, para os 
cookies recheados - crocantes por fora e macios 

como bolo por dentro - foram a grande inspiração para sua embalagem, 
que precisava ser tão inovadora quanto o produto criado por Luisa Lorch, 
da doceria cosmopolita Kukla, que oferece receitas com sabores de várias 
partes do mundo feitas com ingredientes especiais. 

Segundo Lilian Chiofolo, diretora de criação da 100% Design, o objetivo 
era criar uma embalagem de presente especial que fizesse a diferença 
na hora da compra pelo consumidor. A polpa moldada foi selecionada 
entre diversos materiais para cumprir esse papel. "A embalagem traduz o 
conceito artesanal dos cookies e os atributos diferenciados da loja, além 
de ter um toque gostoso", afirma. 

A cor roxa presente na identidade visual da Kukla, também criada pela 
agência, foi utilizada na embalagem dos cookies. "Ela representa moderni
dade, feminilidade, além de equilíbrio que tem tudo a ver com o modelo 

de negócio da Kukla, que produz 
somente guloseimas caseiras", 
explica Lilian. 

O primeiro desafio do projeto, 
segundo a diretora de criação, 
foi encontrar um fornecedor de 
embalagem de polpa moldada 
para pequenos volumes. "A MR 
Indústria de Embalagens, do 
Ceará, se apaixonou pelo projeto 
e produziu-a pelo seu desafio", 
diz. "Para chegar ao formato ideal 
dos cookies foram muitas idas 
e vindas dos desenhos técnicos. 
O mesmo aconteceu com a cor 
roxa que precisou de vários testes 
de pigmentos." 
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Text Box
Fonte: Pack, São Paulo, ano 14, n. 180, p. 22, ago. 2012.
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