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the american way of packaging

EM RECENTE VISITA AOS ESTADOS UNIDOS, OBSERVAMOS A VALORIZAÇÃO DE EMBALAGENS
COM JANELAS QUE PERMITEM AO CONSUMIDOR VER O PRODUTO

N

os Estados Unidos, como
aqui no Brasil, a questão
da visualização do produto
tem sido muito valorizada,
seja uma embalagem de biscoito,
um pote de iogurte, garrafa PET ou
de vidro: o consumidor quer ver o
que está comprando e o que vai comer ou dar aos seus.
Até os potinhos de PetFood adotaram a transparência, ainda que o
produto tenha um aspecto pouco
atraente.
Transparência ajuda a vender as
papinhas de bebê, sucos, sabonetes,
xampus, snacks e barras de cereais.
As embalagens stand-up pouch de
purês de frutas ou produtos de limpeza estão incorporando “ janelas”.
Para conseguir transparência e
barreira à luz, os convertedores de
embalagens plásticas, em inúmeros
casos, têm que aplicar aditivos durante a extrusão, usar co-extrusão ou
ainda dupla deposição de alumínio e
silício por sublimação, como é o caso
da patente da Toyobo.
Dependendo do produto, a barreira à luz é importante, pois ela
pode comprometer suas propriedades organolépticas.
40

Embalagens de vidro e de PET
decoradas com rótulos “no label
look” permitem que as cores e as
texturas dos produtos “falem por si
só”. Esse recurso aumenta o appetite
appeal e convence o consumidor a
comprar mais rapidamente.

“EMBALAGEM CLARA E TRANSPARENTE COM INFORMAÇÕES
PRECISAS E SIMPLES DE
SEREM COMPREENDIDAS É
CADA VEZ MAIS VALORIZADA
PELOS CONSUMIDORES”

A transparência apoia a barreira
do idioma; os Estados Unidos têm
muitos imigrantes, que, às vezes, entendem pouco o inglês. Na Flórida,
muitos supermercados têm toda a
comunicação bilíngue: espanhol e
inglês e boa parte dos produtos seguem também com os dois idiomas.
Além de janelas ou transparência, os donos de marca estão usando
embalagens com desenhos (ilustra-

ções ou pictogramas) para explicar o
modo de preparo ou uso dos produtos. No caso de produtos de higiene
e limpeza, as instruções para socorro
no caso de uso ou ingestão segue legislação específica para orientar de
forma clara os consumidores. Na Europa, há o mesmo critério.
Embalagem clara e transparente
para entregar também informações
precisas e simples de serem compreendidas é cada vez mais importante e valorizada pelos consumidores
atentos e preocupados com saúde e
bem-estar.
Embalagens transparentes e claras são melhores e promovem um
mundo melhor.
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