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mbora a empresa Pirahy alimentos seja do sul do país, 
uma de suas marcas, a Prato Fino® é reconhecida em quase 
todo o Brasil como referência de arroz de alta qualidade.
a proposta da nova arquitetura da linha de embala-
gens foi valorizar a marca, definindo um novo padrão 

de aplicações, com o intuito de modernizar e sofisticar a imagem 
do produto e facilitar a identificação das diferentes variedades.
a hierarquia das informações foi claramente estabelecida. a 
marca Prato Fino®, antes aplicada em diferentes cores e fun-
dos, foi padronizada nas suas cores institucionais, estabelecendo 
um padrão único para a linha. assim, além de ser ampliada, 
agora se localiza no topo sobre fundo marrom escuro elegante.
as variedades ficam definidas logo abaixo, também sobre uma cor 
predominante. Por exemplo, a cor escolhida para o arroz integral é 
o verde, com a tigela do arroz nesse tom, bem como os elementos 
da cena. a produção fotográfica, realizada pela SoUK®, foi pen-
sada para transmitir o valor do produto na gastronomia do dia a 
dia de tantos lares. a proposta de um arroz bem preparado, acom-
panhado de itens de cozinha e ingredientes, complementa as fotos, 
agora mais refinadas e condizentes com a qualidade do produto.
Com isso, a consulta do consumidor ficou mais orientada, a marca foi 
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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 

PRATO FINO® COM NOVAS 
APRESENTAÇÕES
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reforçada e ganhou destaque e 
grande visibilidade nas prateleiras.
a impressão das embalagens 
foi produzida em flexografia na  
Crystal Embalagens, que en-
tregou um excelente resultado  
final nas gôndolas, destacando-se 
a superação da impressão dos grãos 
de arroz e as nuances da cena.
a nova embalagem é mais moder-
na e ganhou maior impacto e 
reconhecimento nos pontos de 
venda. o redesenho da linha foi 
desenvolvido pela Future Pack, que 
conta com quase 20 anos de expe- 
riência em embalagens e alinhou 
todo o processo nessa embala- 
gem para torná-la melhor, afinal:
Embalagem melhor. Mundo  
melhor. Sempre!
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A marca, que é referência de valor para muitos lares brasileiros, reforça sua 
presença na gôndola com redesenho de embalagem
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