
BAUNILHA da Polinésia, Cara
melo de Bali, Framboesa, Maracujá, 
Mel, Morango, Blueberry e Grego. São 
essas as opções de uma nova linha de 
iogurtes artesanais criada pela Delicari 
- fabricantte de laticínios que comer
cializa seus produtos em uma loja pró
pria, localizada no bairro nobre da Vila 
Nova Conceição, em São Paulo. Para 
gerar percepção de valor para os lança
mentos - elaborados com ingredientes 
naturais e orgânicos, sem componentes 
artificiais -, a marca investiu no desen
volvimento de embalagens de visual 
caprichado e características incomuns 
para o mercado de matinais. 

Um dos aspectos inusitados foi a 
adoção de potes plásticos pretos, haja 
vista a predominância de recipientes 
de coloração clara na categoria. Com 
capacidade volumétrica de 170 gramas, 
as embalagens dos novos iogurtes têm 

formato similar ao de uma antiga lei
teira. Procurada, a Delicari não havia 
identificado o fabricante dos potes até 
o fechamento desta edição. 

Outro diferencial é a decoração 
feita por meio de rótulos autoadesi-
vos. Como a tiragem não é considerada 
grande, os adereços são impressos em 
plataforma digital, que proporciona 
flexibilidade de produção. 

que se prolongam 
ao topo dos potes, funcionando tam
bém como lacre, são confeccionados 
em filme de polipropileno biorientado 
(BOPP) perolizado com acabamento 
brilhante. O material faz com que a 
decoração sobressaia no fundo preto, 
valorizando ainda mais o conjunto da 
embalagem. 

Quem adquirir os iogurtes na loja 
da Delicari poderá levar os produtos 

para casa em sacolas também diferen
ciadas. Elas são produzidas com papel 
frigorificado, adequado para o trans
porte de produtos gelados e úmidos. 
As mesmas embalagens são oferecidas 
aos compradores dos sorvetes da casa 
de laticínios. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 38, abr. 2013.




