
SEGUINDO UMA TENDÊNCIA DE ATENDER O CLAMOR DE GRANDE PARTE DA SOCIEDADE 
POR EMBALAGENS CELULÓSICAS, A UCRÂNIA SE DESTACA

A APOSTA DA UCRÂNIA
EM EMBALAGENS
DE PAPEL 
E CARTÃO 

EM EMBALAGENS

preservar as batatas, porém sem 
qualquer impressão. Como o saco 
fica aberto, o consumidor pode 
até ver as batatas.

A papinha ou purê de frutas e le-
gumes para bebês e crianças é 
apresentada em embalagem car-
tonada asséptica tipo Tetra Wedge 
de 135 g. Sucesso entre os peque-
nos e tranquilidade para as ma-
mães.
Os jovens também podem consu-
mir cereais matinais em práticas 
embalagens individuais tipo qua-
tro soldas, numa estrutura papel-
-polietileno. Basta adicionar leite 
frio e o café da manhã saudável 
está pronto.
As barras de chocolate premium, 
como as da Roshen, têm uma só 
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embalagem kraft base para todos 
as versões. As barras são embala-
das em alumínio e depois rece-
bem uma segunda embalagem 
de papel kraft. Como esta é uma 
base, cada variante recebe um 
adesivo para identificar a versão, 
como o da foto, que é de choco-
late escuro.
Até as embalagens de açúcar uni-
tário são de papel Kraft, em duas 
cores apenas, um apelo claro da 
camada da sociedade que quer 
cuidar do planeta, optando por 
embalagens celulósicas.
Cada povo e cada país, diante de 
seus recursos e cultura, optam 
pelo melhor caminho para suas 
embalagens. O que importa é que:

Embalagem melhor. Mundo me-
lhor.

 rede de fast-food, Fresh 
Line, que disputa os jovens 
com as redes Subway e 
Mc Donald ś, é conside-

rada uma opção mais saudável. A 
rede é bem movimentada e serve 
sanduíches e saladas, num estilo 
parecido ao sistema da Subway. 
A embalagem tem “zíper” de se-
gurança e um design gráfico que 
convence, com ilustrações diverti-
das das verduras e legumes num 
fundo branco, voando com os 
temperos entre dois jovens. 
As tortas de massa folhada estão 
muito presentes por lá, embaladas 
em embalagem de papelcartão, 
como a da Valesto. A embalagem 
permite levar o produto direta-
mente ao forno comum e em 30 
minutos a torta está prontinha 
para o consumo.
Impressionou a escolha da emba-
lagem de batata frita. A Pop Sna-
ck oferece o produto num saco 
de papel kraft, impresso em duas 
cores, com todas as informações 
e em vários idiomas. Dentro des-
te saco de papel, há uma emba-
lagem primária em poliéster para 
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“SOLUÇÕES DE EMBALAGENS 

CELULÓSICAS NO PAÍS EXPLO-

RAM A PRATICIDADE E O APELO 

SUSTENTÁVEL “
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