
Versão em garrafa 
Mentos Goma de Mascar traz ao mercado nova embalagem 

e dois novos sabores 

FERNANDO HAUSSER 

A Perfetti Van Melle, empresa detentora de Mentos 

Goma de Mascar, trouxe ao mercado os sabores 

Pure Ice (Menta) e Pure Fruit (Morango) em nova 

embalagem ergonômica na versão em garrafa, que 

também conta com uma evolução nos recheios 

dos dois sabores. O produto é mais uma inovação 

da marca, que, segundo pesquisa do Research 

International Institute realizada no Brasil, foi eleita 

pelo consumidor e pelo mercado como referência 

nesse quesito. A nova versão da embalagem desses 

dois sabores foi desenvolvida especialmente para 

o consumidor de Mentos. "A empresa já aposta 

no formato em garrafa, que é sucesso de vendas, 

e decidiu seguir a tendência de mercado ao 

desenvolver uma embalagem anatômica, em curvas, 

que possa trazer benefícios de manuseio, um design 

diferenciado, além de ser um apelo irresistível ao 

consumidor", explica Elzilene de Moraes, diretora de 

marketing da marca. "O formato garrafa é ideal para 

o consumo por impulso e para 

compartilhar com os amigos 

no trabalho, na faculdade ou 

no carro. Já é um formato de 

Mentos Goma de Mascar 

bem reconhecido pelos fãs 

da marca." 

A novidade não é apenas no 

formato da embalagem: os sabores Pure Ice Mint 

e Pure Fruit Morango possuem 99% do recheio 

de xilitol e suco de frutas respectivamente. Os 

consumidores poderão prestigiar a versão morango, 

com o surpreendente sabor da fruta de verdade 

e sem adição de açúcar. "Dentro de nossa linha 

de produtos, já sabemos que o sabor morango 

possui boa aceitação do público, uma vez que 

está entre os mais vendidos", afirma Elzilene. Já 

na goma de menta, o produto é recheado com 

xilitol cristalizado (adoçante natural), sem açúcar e 

permite uma sensação muito refrescante, além de 

gelar a boca. Com esses novos produtos, Mentos 

pretende alcançar mais pontos de vendas. Ambos os 

formatos de embalagem, da famosa goma de mascar 

com casquinha crocante, serão encontrados nas 

prateleiras de supermercados, bares, padarias, lojas 

de conveniência e doces. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 477, p. 74, out. 2012.




