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Conveniência
sob todas as formas

A ditadura da pressa, do pouco tempo para realizar a dupla (às vezes tripla) jornada,
pressiona a indústria de embalagens para que se gaste cada vez menos tempo com

tarefas domésticas, como cozinhar, limpar ou mesmo servir as refeições

S e a necessidade é a mãe da invenção, os res-
ponsáveis pela área de Pesquisa & Desenvolvi-
mento das indústrias alimentícia e de higiene e
limpeza perceberam de longe a insatisfação das

consumidoras com as tarefas do lar. Vai longe o tempo
em que a família se reunia à mesa para o almoço ou o
jantar; hoje, no máximo, janta-se em conjunto. Horários
e predileções diferentes impulsionaram o hábito das re-
feições individualizadas, mesmo em famílias numerosas.
Os lanches rápidos também estão em alta; quanto mais
fácil, melhor.

De olho nesta tendência, a Klabin lançou, recente-
mente, um papelcartão que permite o preparo da refei-
ção em apenas dois minutos. Interessada em uma nova
fatia da indústria alimentícia brasileira -- o mercado de
lanches de rápido preparo em microondas -, a empresa é
a fornecedora do papelcartão que embala o Hot Pocket,
da Sadia, que vai direto do freezer ao microondas e fica
pronto para consumo em apenas 120 segundos. O mate-
rial reúne todas as características necessárias para o acon-
dicionamento e o cozimento do produto. O novo lanche
precisava de uma embalagem que suportasse grandes
variações de temperatura e preservasse totalmente o sa-
bor original. Entre os diferenciais do papelcartão estão a
rigidez e a resistência ao rasgo, além da baixa absorção
de água, para tolerar as condições encontradas na cadeia
de produção, como envase, armazenamento, distribui-
ção e consumo. Soma-se a essas características a superfí-
cie apropriada para a impressão da embalagem. O papel-
cartão utilizado na embalagem é fabricado com fibras
100% virgens e branqueadas pelo processo "Total Chlo-
rine Free" (TCF), ou seja, sem o uso de cloro. A ausência
da substância no branqueamento evita posterior agres-
são ao meio ambiente. Além disso, toda fibra utilizada na
produção do cartão é proveniente de florestas plantadas
detentoras do selo Forest Stewardship Council (FSC), a
mais exigente certificadora florestal do mundo.

Em sintonia com o estilo de vida dos
consumidores

No entender de Assunta Camilo, a tendência de con-
veniência nas embalagens acompanha o estilo de vida
dos consumidores, adapta-se às novas situações de con-
sumo, como food-to-go, hands free e mobilidade, além

de agregar serviços. Em higiene e limpeza, a disponibili-
dade de variados tamanhos de embalagens facilita a aqui-
sição de produtos considerados premium por diferentes
classes sociais. "Mesmo que a relação custo-benefício
não seja favorável, as pessoas de baixa renda preferem
levar um produto melhor (mais caro) e menor. Em contra-
partida, quem tem maior poder aquisitivo economiza idas
ao supermercado, levando embalagens com maior capa-
cidade." No mesmo item encaixa-se a criação de novos
formatos para os mesmos produtos. Citando os "pani-
nhos", Assunta lembra o caso do limpador Veja, que se
apresenta com o aplicador. "Tudo tem de ser prático, pron-
to para usar: ready-to-use, ready-to-drink, ready-to-eat",
enfatiza. Outro produto que se enquadra nesta categoria
é o sabão em pó em doses, embalado em material hidros-
solúvel, ainda não disponível no Brasil.

Práticas e fáceis de manusear, as embalagens de
330 ml da nova linha de chás Matte® Leão e lced®Tea são
ideais para o consumo fora de casa, em restaurantes, ba-
res, academias e eventos. O departamento de marketing
da companhia acredita que as novas embalagens são mais
higiênicas do que as latas, e foram criadas para o usuário
acostumado a consumir os chás da Leão, que não abre
mão do sabor e da qualidade dos produtos. As garrafas
de 330 ml também são indicadas para consumo das be-
bidas em situações de movimento, durante a prática de
esportes, por exemplo.

Mais praticidade para o consumo individual é o foco
das embalagens cartonadas de 190 ml da bebida AdeS®
Yofresh. A bebida, antes disponível na versão de 1 litro, é
colocada no mercado como opção vegetal aos iogurtes.
Por ser de base vegetal, tem 0% de lactose e 0% de co-
lesterol, sendo ideal para pessoas com aler-
gia ao leite de vaca, com intolerância à lacto-
se. "Detectamos, por pesquisas, que o con-
sumidor precisava de uma alternativa para
consumir o produto fora de casa. Nessa nova
embalagem, ele pode ser levado para o tra-
balho, academia ou ainda nas lancheiras
das crianças", explica Fernanda Tama-
te, gerente de marketing da marca
AdeS®. "Além disso, essa versão é tam-
bém uma opção para quem mora so-
zinho e procura manter uma alimen-
tação saudável", acrescenta.
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Para atender aos segmentos que servem café da ma-
nhã, como hotéis, padarias, escritórios, fábricas e coffee
shops, a Nestlé® desenvolveu o Nescafé® Original, apre-
sentado no formato stick de 1,3 g, em embalagens cor
40 unidades. A empresa mostra que está em sintonia com
a demanda por porções unitárias. O produto tem tama-
nho ideal para preparo de uma xícara de café-com-leite
o que evita o desperdício e os erros no preparo. Segundo
a empresa, 55% das xícaras de café são consumidas no
período da manhã e, destas, 61% são de café-com-leite

Produzindo inovações na lata

As embalagens de aço se modernizaram, impercept
velmente, aos olhos do consumidor comum, entrando
recentemente no rol da inovação. José Augusto de Carva
Iho Jr., diretor-presidente da Companhia Brasileira de La-
tas (CBL), comenta que o desenvolvimento do setor, até
então, se restringia à área de engenharia, resultando, por
exemplo, na redução da espessura da lata e, conseqüen-
temente, no menor custo, mas muito pouco percebido
pelos usuários. Agora, Carvalho informa que pretende
aumentar a participação no mercado de embalagens. A

CBL -- holding da Metalúrgica Matarazzo e da Rheem
Embalagens, duas das maiores produtoras de emba-

lagens de aço no Brasil -- aposta na diferenciação
por formas. "Nosso insumo, o aço, tem evoluído
e se desenvolvido a ponto de também poder se
'conformar', ou seja, adquirir novos formatos."

Recentemente, a CBL fez uma embalagem ex-
pandida para o Nescafé Capuccino, e termina o
projeto com uma lata para óleo comestível, tra-

dicionalmente cilíndrica para a marca própria do
Pão de Açúcar. A lata, de meio litro, menorzinha, segue
no atendimento da solicitação de pessoas que mo-
ram sozinhas, com consumo pequeno. Além do ta-
manho menor, a embalagem vem com bico dosa-
dor, o que facilita o manuseio e permite deixar, à
mesa. "Paradoxalmente, a lata, embora antiga, pode
ser nova", destaca.

Esses exemplos mostram que a conveniênci,
é a palavra de ordem na sociedade de consum-
atual, e a indústria de embalagem está antenado
para essa nova realidade. Mas, mais do que isso.
é importante a velocidade com que acontecer
as inovações. Isso vai fazer a diferença no posi-
cionamento de mercado. É esperar para ver.
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