
embalagem para o varejo

BAUDUCCO APOSTA EM 
EMBALAGEM DE TRANSPORTE 
QUE SE TORNA DISPLAY

om o aumento dos 
canais de varejo co-
nhecidos como “ata-
carejo”, a praticidade 
e economia das emba-

lagens prontas para a prateleira 
finalmente passam a ser utili-
zadas em larga escala no Brasil.
A embalagem pronta para o vare-
jo é uma embalagem secundária 
pronta para venda.
As vantagens deste formato são 
inúmeras: praticidade de reposi-
ção, o ganho de tempo na colo-
cação nas prateleiras, eliminação 
de acidentes com os cortadores e 
cortes inadequados. 
Ela deve ser bem dimensio-
nada, pois depois de aberta  é 
essencial que a qualidade, a 
integridade e a aparência dos 
produtos não sejam afetadas. 
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Este bom dimensionamento 
garante também que os produtos 
permaneçam bem organizados 
mesmo depois da retirada de 
um item. Além de tudo isso, a 
embalagem pronta para a prate-
leira  é uma grande oportunidade 
de visibilidade para a marca no 
ponto de venda. A maior área de 
comunicação coloca a marca em 
destaque para os consumidores, 
podendo ser visualizada em 
longa distância.
No caso da embalagem dos pães 
de forma de fermentação natural, 
da Bauducco, o varejista formou 
“ilhas” no meio do supermerca-
do, o que destacou ainda mais 
a marca.
A mesma embalagem (caixa) 
foi aproveitada para embalar 
vários produtos ou suas versões.

Para isso, o produto, versões, 
código de barras e datas de 
validade foram impressos para 
ficarem claramente visíveis 
para facilitar o manuseio. A 
fácil identificação reduz o erro 
de posicionamento ao estocar 
as prateleiras. 
A impressão flexográfica da caixa  
é perfeita, assim como a rotula-
gem ambiental e os ícones de 
certificação, o que colabora com 
a educação ambiental e orienta 
os consumidores  para o descar-
te correto da bela caixa após o 
consumo. A minha caixa ainda 
está sendo reutilizada como a 
caminha do meu gatinho. 
Embalagem de transporte que se 
transforma em display é melhor.
Embalagem melhor. Mundo 
melhor!

*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 coleção Better Packaging. Better World.

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