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os laboratórios da Nasa para as
gôndolas de todo o mundo. Assim
poderia ser sintetizada a saga das
retortable pouches, bolsas plásti-

cas esterilizáveis em altas temperaturas, que
podem conservar alimentos sem refrigeração
nem agentes químicos por mais de um ano.
Com origens que remontam a pesquisas inicia-
das pela agência espacial americana na década
de 1950, essa tecnologia avança cada vez mais
no mundo do consumo. Pescados, molhos,
rações úmidas e pratos prontos que vão de
estrogonofe a dobradinha. Esses são exemplos
de produtos já adeptos da onda retortable,
numa movimentação impulsionada por outros
benefícios além da possibilidade de conserva-
ção dos alimentos por longos períodos.

Em primeiro lugar, a exemplo de outras
embalagens plásticas flexíveis, os pouches
multicamadas passíveis de esterilização em
máquinas de autoclave têm a seu favor o fator
leveza, vantagem crítica na etapa de distribui-
ção dos produtos. As embalagens retortable
contam também com o apelo da inovação,
reforçado pela idéia de modernidade atrelada
à tecnologia. Na vertente da conveniência,
essas estruturas podem ser aquecidas em
banho-maria ou levadas ao forno de microon-
das, sendo aptas a receber diferentes sistemas
de fácil abertura. Por fim, além de vendidos
dentro de cartuchos cartonados, onde nem
sempre exercem a função de identificação
de marca, os acondicionamentos retortable
são compatíveis com sofisticados sistemas
de impressão, contando ainda com bases
sanfonadas que permitem colocá-las em pé
nas gôndolas, na forma de stand-up pouches,
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A revolução si
Disseminadas em mercados mais desenvolvidos, "bol
espaço no cenário brasileiro, abrindo caminho para in



num diferencial que favorece a exposição no
ponto-de-venda.

Embora o consumo de retortable pouches
ainda seja pequeno na comparação com emba-
lagens flexíveis de menor valor agregado, e
também com o nível de disseminação da tec-
nologia em outros países, a médio prazo tais
vantagens permitem prever sensível aumento
nos volumes produzidos. Esse cenário é refor-
çado pelo aumento do número de fornecedo-
res nacionais que investem na tecnologia, e
também pelas ações que essas empresas vêm
perpetrando para divulgar as vantagens das
retortable pouches na indústria brasileira.

Educar o mercado
Bom exemplo disso vem da Alcan, que rei-
niciou sua estratégia com filmes para esse
tipo de embalagem após ter participado de
algumas incursões com retortable pouches
no varejo brasileiro. A fim de reforçar ó novo
plano de ação, a empresa tem organizado
seminários técnicos destinados a divulgar
a tecnologia. "Nossa intenção é educar o
mercado sobre os benefícios das retortables
pouches", resume Olinda Miranda, gerente de
serviços da empresa.

Os eventos têm revelado oportunidades
pouco exploradas no mercado brasileiro, diz a
executiva. Uma delas estaria no canal de food
service, onde esse tipo de embalagem flexível
tende a ser adotado não só pelos quesitos
praticidade e conveniência. "As retortable
pouches apresentam vantagens importantes
em relação a latas metálicas, embalagens que
também podem ser processadas em autocla-
ve", compara Priscilla Mazzarin, gerente de

lenciosa
as longa vida" começam a conquistar
dústria local substituir importações
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produtos da Alcan. Segundo ela, por ocor-
rer em temperaturas mais baixas (a partir
de 110 graus centígrados), o processo de
esterilização em embalagem flexível é mais
suave, conservando melhor o sabor, a
textura e outras características
do alimento submetido à
autoclave.

Apesar das boas
perspectivas, a Alcan
admite que localmente
sua estratégia com retortable
pouches está em estágio ir
sem grandes contratos de fornecimentos .
fechados no Brasil até o momento. "Muitas
empresas investiram alto em cadeias de distri-
buição de alimentos congelados, oferecendo
certa resistência à tecnologia", conta Olinda
Miranda. Entre os segmentos já atendidos no
país está o militar, onde as retortable pouches
produzidas com tecnologia da Alcan são usa-
das para a alimentação de tropas em situações
em que não há infra-estrutura para o preparo
das refeições.

Enquanto mercados específicos são explo-
rados, na seara do varejo, onde estão concen-
tradas as maiores demandas, fornecedores

petitivos e excelência .produtiva nesse
tipo de material.
"A tecnologia de retortable pouches é

complexa, exigindo tintas, adesivos e filmes
especiais", lembra Roberto Hinrichsen, da
Intergrafica Print & Pack, empresa do grupo
MAN Ferrostaal que representa no Brasil
a sul-coreana HPM Global, fornecedora de
grande parte das bolsas esterilizáveis em
autoclave usadas pelas indústrias brasileiras.

"Se a qualidade do material não for
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Sul, país que oferece custos com-

remessas de bobinas de filmes
retortable e de embalagens já
acabadas chegam da Coréia do

importada. Atualmente grandes

boa parte das retortable pouches uti-
lizadas no varejo brasileiro vem sendo

e indústrias usuárias de retortable
pouches esperam que o aumento
dos pedidos favoreça uma maior
abertura à nacionalização produ-
tiva dessas embalagens. A expec-
tativa se deve ao fato de que, com
contribuição da falta de massa críti-
ca, de um lado, e da valorização do
real em relação ao dólar, de outro,



MONITORAMENTO- Masterfoods diz estar acompanhando o desenvolvimento de
tecnologias nacionais, mas ainda importa da Europa bobinas de retortable pouches

compatível com o processo, pode haver dela-
minação 'da estrutura ou mudanças de cor
durante a passagem pela autoclave", alerta
Hinrichsen.

O gargalo da qualidade
No lado das indústrias usuárias, não é raro ver
os atributos técnicos dos materiais nacionais
sendo colocados em xeque. "Além do custo
mais atraente, decidimos importar nossas
embalagens por avaliar que a qualidade dos
produtos nacionais, especialmente no que-
sito selagem, ainda é deficiente", sentencia
Alexandre Rodrigues, da área de marketing
da Panco, empresa que lançou em 2004 uma
linha de pratos prontos em retortable pouches
importados pela Ferrostaal.

Nesse caso, os sacos flexíveis são
vendidos sem identificação de marca,
dentro de cartuchos cartonados res-
ponsáveis por toda a comunicação no
ponto-de-venda. Também adotados pela
Vapza, outra grande usuária de retor-
table pouches no varejo brasileiro, os
cartuchos cartonados conferem a fle-
xibilidade produtiva necessária num
cenário em que as linhas de produtos e
a distribuição são cada vez mais frag-
mentadas.

No campo da qualidade dos filmes
retortable disponíveis no Brasil, críticas
também são feitas pela lylasterfoods,

que desde 1999 distribui no Brasil suas linhas
de rações úmidas para cães e gatos (marcas
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Whiskas e Pedigree) em retortable pouches
produzidos com filmes europeus. "Estamos
monitorando as possibilidades de forne-
cimento local, mas ainda acreditamos
que no Brasil os filmes não apresentam
o mesmo nível técnico dos produzidos
lá fora", entende John Amet, diretor de
marketing da Masterfoods.

Fornecimento local à vista
A boa notícia é que, conforme a demanda
local se desenvolve, fortalece-se a tendência
de evolução da participação dos produtos
nacionais no mercado brasileiro. "As defici-
ências ainda existem, mas já iniciamos testes
com filmes feitos aqui e estamos confian-
tes na possibilidade de fornecimento local",
diz Gilmar -Vaccas, gerente de suprimentos
da Pepsico, referindo-se a uma experiência
acompanhada com entusiasmo no ramo de
embalagens flexíveis.

O interesse tem motivos óbvios. A Pepsico
é responsável por uma das mais inovadoras
estratégias envolvendo retortable pouches
no Brasil. A cartada se deu com o lan-
çamento, no meio deste ano, das linhas
Facílimo e Kids de pescados processados
em retortable pouches com formatos e
acabamento diferenciados. Os produtos
são vendidos sob a chancela da Coqueiro,
marca líder no setor, com aproximadamente
50% de participação de mercado. Calcados na
inovação e na praticidade das embalagens, tais
lançamentos ampliaram uma estratégia com
retortable pouches que já abarcava apresen-
tações institucionais voltadas ao canal food
service e uma linha de patês. "Considerando
aspectos como rentabilidade e agilidade, é
claro que preferimos comprar embalagens
nacionais", sublinha o gerente
mentos da Pepsico.

Além da Alcan, outras mul-
tinacionais com operação no
Brasil começam a enxer-
gar a crescente demanda
nacional e estão trazendo
sua experiência no mercado
internacional para o país.
movimento reforça a idéia de que
a presença de retortable pouches nas
gôndolas brasileiras deve se multipli
nos próximos anos, apoiada por estratégias
como a da Itap Bemis, que diz ter desenvol-
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vido tecnologia de ponta para produção de
filmes retortable a preços competitivos.

"A defasagem técnica dos produtos
nacionais é coisa do passado", garante Luiz
Eduardo Siqueira, da área comercial da empre-
sa. "Conseguimos desenvolver uma tecnolo-
gia altamente confiável, que fará os clientes
enxergarem todos os benefícios estéticos e os
ganhos que a"opção pelo retortable pouch pode
gerar na cadeia logística", ele ressalta.

DESCOMPASSO
Para o Grupo Bertin,
fabricantes nacionais

estão atrasados no
desenvolvimento de
retortable pouches.

Acima e ao lado,
produtos da linha

Pronto Sabor, lançada
recentente pela empresa
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Entre alguns usuários, porém, planos assim

são encarados com certo ceticismo, pois esta-

riam em descompasso com a dinâmica do

mercado. "Os fornecedores locais estão ini-

ciando seus desenvolvimentos nesse tipo de

estrutura agora, enquanto o mercado externo

tem quase vinte anos de experiência com

a tecnologia", diz Silvio Sertório, gerente

de pesquisa e desenvolvimento da divisão

alimentos do Grupo Bertin, que lançou este

ano sua primeira linha em retortable pouches.

Trata-se da Pronto Sabor, que também é acon-

dicionada com filmes importados.

À parte as críticas relativas a deficiências

técnicas e ao "atraso" dos fabricantes nacio-

nais nas estratégias envolvendo tecnologia

retortable, na ponta do varejo a expectativa

é uma só: a de que esse mercado evolua nos

próximos anos, beneficiado pela ampla lista

de vantagens apresentadas pelas bolsas este-

rilizáveis em autoclave. Para que isso ocorra,

porém, os fornecedores brasileiros precisam

recuperar o tempo perdido. "Mas devem fazê-

lo sem precipitações, considerando a alta

complexidade da tecnologia, que exige inves-

timentos e cabedal técnico relevantes", con-

clui Alexandre Rodrigues, da Panco. 

"Em seis meses teremos boas novidades"
v

Fabricante de stand-up pouches comenta testes com filmes retortable feitos no país

Especializada no mercado de
stand-up pouches (SUPs), a
Tradbor tem participado de
testes envolvendo o desenvol-
vimento de filmes nacionais
destinados à produção de
embalagens flexíveis esterilizá-
veis em autoclave. Contando
com máquinas próprias para
fabricação de SUPs retortable,
Alan Baumgarten, diretor da
empresa, fala a seguir sobre
as perspectivas da tecnologia
no país.

Como anda o desenvolvimento
de SUPs esterilizáveis em auto-
clave produzidos com material
nacional?
Constantemente temos feito
testes em nossas máquinas
para convertedores brasileiros
que estão tentando desenvolver
um laminado estável para ser
utilizado em autoclave. Acho que
estamos bem perto de ter essa
tecnologia viabilizada no Brasil,
pois os testes têm apresentado
bons resultados. Já conformamos
stand-up pouches retortable para
o mercado de atum. Essas emba-
lagens foram efetivamente para
o mercado. Somos um dos úni-
cos fabricantes com maquinário

adequado à fabricação de SUPs
retortable, e estamos trabalhan-
do em parceria com fabricantes
de laminados para viabilizar essas
estruturas.

Há uma previsão de quando
esses produtos estarão prontos
para ir ao mercado? Quais estru-
turas estão sendo trabalhadas?
Acredito que nos próximo seis
meses teremos boas novidades
com relação a filmes nacionais.
A estrutura tradicional que esta
sendo testada é composta de
PET, alumínio, PET e PR Mas

acredito que os maiores segredos
das retortable pouches sejam as
tintas e os adesivos empregados
em suas estruturas.

Para os usuários, quais as prin-
cipais vantagens dos SUPs retor-
tables?
Eles apresentam importantes
vantagens logísticas em relação
a embalagens rígidas. Quando
descartados, geram menos volu-
me do que latas, por exemplo. A
apresentação também é melhor:
enquanto as latas apresentam
superfície cilíndrica, exigindo que
o consumidor as gire para ter
acesso às informações, os SUPs
têm somente duas faces, com
um painel de comunicação mais
amplo. Nas máquinas de autocla-
ve, SUPs retortable permitem dis-
tribuir igualmente o alimento no
interior da embalagem, fazendo
com que todo o produto envasado
fique mais perto das paredes da
embalagem. Assim, o produto é
cozido e esterilizado facilmente,
demandando menos tempo de
autoclave. Para produtos que não
são consumidos de uma só vez,
a possibilidade de incorporar um
zíper resselável é outra vantagem
dos SUPs retortables.
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