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direto da gôndola
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busca frenética por soluções práticas que 
facilitem o momento do consumo e tornem 
isso uma experiência positiva tem sido a tônica 
de muitas empresas que já entenderam que 

responder a essas demandas é questão de sobrevivência.
temos alguns agravantes na situação atual por con-
ta da economia e da política: está cada vez mais 
complicado ter assistentes domésticos e mais caro 
sair para comer fora de casa. Somando-se a isso, os 
consumidores estão com menos tempo para pre-
parar sua alimentação, lavar a louça e limpar a casa.
Na Europa encontramos uma solução simples: os pratos já 
vêm pré-prontos, temperados e em assadeiras de alumínio 
que podem ir diretamente da gôndola para o forno e de-
pois para a mesa, as quais ainda dispensam ser lavadas.
as embalagens são seladas com filmes transparentes. 
Compramos e preparamos dois pratos para testar. o pri-
meiro era um filé de frango temperado que vinha numa 
assadeira dentro de outra embalagem plástica, pois era 
preparado dentro da cozinha do próprio supermer-
cado. a identificação é feita por rótulos autoadesivos 
sobrepostos ao filme plástico. o consumidor só tem  
o trabalho de retirar o produto dessa primeira embalagem  
e colocar no forno por alguns minutos para assar.
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*Assunta Napolitano Camilo: Diretora da FuturePack – Consultoria de Embalagens e do Instituto de Embalagens – Ensino & Pesquisa. Articulista, professora e 
palestrante internacional de embalagens. Recebeu diversos prêmios, entre eles o de Profissional do Ano e o de Melhor Embalagem do Ano. Coordenadora dos 
livros: Embalagens Flexíveis; Embalagens de Papelcartão; Guia de embalagens para produtos orgânicos; Embalagens: Design, Materiais, Processos, Máquinas  
& Sustentabilidade, entre outros. Diretora do Kit de Referências de Embalagens e da obra Better Packaging, Better World.

Se quiser mais informações e fotos dos produtos, é possível obtê-las no site: 
 www.clubedaembalagem.com.br 

DIRETO DA GÔNDOLA PARA 
O FORNO SEM ESCALAS

AssuntA nApolitAno CAmilo*

Os consumidores querem praticidade 
em tudo e à toda prova para comprar, 
pagar, estocar, preparar e descartar. 
As empresas que providenciarem 
soluções que atendam ou melhorem 
as experiências do consumidor o 
ganharão... Pelo menos até que outra 
solução melhor apareça!

o segundo prato era um camarão, cuja identificação é 
feita por uma cinta em BoPP, com melhor definição e 
qualidade de apresentação superior. Certamente é pro-
duzido em cozinha industrial, pois a bandeja de alumínio 
neste caso era selada diretamente, economizando mate-
rial. o preparo foi bastante simples e a limpeza, também.  
Embalagem mais prática é melhor e torna o mundo 
melhor. Embalagem melhor. Mundo melhor! Sempre!
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