
DE CARA COM
A MURALHA
A Tetra Pak tem 98% do mercado
de embalagens longa vida no Brasil.
Agora, sua rival histórica tenta furar
um cerco aparentemente intransponível
MELINA COSTA

ODA GRANDE RIVALIDADE, SEJA NO ESPORTE, NA POLÍTICA OU EN-

tre empresas, é alimentada pelo atrito de forças que possuem
características muito díspares—ou que são extremamente pa-
recidas. A concorrência entre as empresas Tetra Pak e SIG
Combibloc, duas gigantes mundiais na fabricação de embala-
gens longa vida, pertence a este segundo tipo:o dos iguais que
se repelem, A história das companhias, ambas com sede na

Suíça, está entrelaçada desde o início. Tudo começou em 1930. quando o ale-
mão Ferdinand Jagenberg, fundador da Combibloc, inventou a primeira
embalagem de papel impermeável para acondicionar alimentos. Numa
dessas decisões que causam arrependimento para toda uma vida, Jagen-
berg achou que sua invenção não teria sucesso e resolveu vender a pa-
tente do produto para a família Rausing, que fundaria a Tetra Pak.
Ironia das ironias, a Tetra Pak espalhou a inovação pelo mundo e
tornou-se sinônimo de embalagem longa vida. Depois da morte de
Jagenberg, seus filhos perceberam o passo em falso e lançaram,
com 25 anos de atraso, um produto concorrente.

Desde então, as duas companhias vêm competindo por
um mercado que só cresce — sempre com
ampla vantagem para aquela que conse-
guiu fazer primeiro da inovação urn negó-
cio, a Tetra Pak. Agora todas as atenções
dessa antiga rivalidade se voltam para a
disputa no Brasil, o segundo maior mer-
cado do mundo para esse tipo de emba-
lagem, atrás apenas da China. À primei-
ra vista, é uma briga de um peso pesa-
do contra um peso-pena. Dona de uma
carteira estimada em mais de 300 clien-
tes e faturamento em torno de 3 bilhões
de reais, a Tetra Pak é líder absoluta.
A empresa tem 98% de participação
de mercado, uma condição só com-
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parável à da Petrobras no refino de petró-
leo e à da Vale do Rio Doce em extração
de potássio. E esse amplo domínio pode
ser facilmente conferido por qualquer con-
sumidor que faça compras. Todas as mar-
cas da "montanha" que ilustra estas pági-
nas, por exemplo, são embaladas pela Te-
tra Pak. Do outro lado do ringue está a pe-
quenina subsidiária brasileira da Combi-
bloc, com faturamento na casa de 10 mi-
lhões de dólares, míseros 2% de partici-
pação de mercado e apenas quatro clien-
tes. Apesar de sua pequena estatura, a
Combibloc vem dando demonstrações de
que é uma concorrente perseverante. As-
sinou recentemente um contrato com a
Batavo, empresa de laticínios e frios que
pertence à Perdigão, e deve dobrar o fa-
turamento até o final deste ano. De algu-
ma forma, a Combibloc começou a inco-
modar a Tetra Pak. "A empresa está se
mostrando urna competidora séria. A Te-
tra Pak precisa se posicionar bem para não
se ver ameaçada no futuro", diz Jon Dold,
analista da consultoria Euromonitor em
Chicago, nos Estados Unidos.

Nenhuma empresa—por maior que se-
ja — sente-se confortável em perder par-
ticipação de mercado. Quando quem tira
clientes é um inimigo histórico, a questão
ganha contornos ainda mais emocionan-
tes. Na subsidiária brasileira da Tetra Pak.
a missão de recuperar eventuais contratos
perdidos envolve até o presidente. Em 2005,
a produtora paranaense de laticínios e car-
nes Frimesa fechou um contrato de forne-
cimento de parte de suas embalagens lon-
ga vida com a Combibloc. Executivos da
Tetra Pak buscaram, em vão, reverter o ne-
gócio e reconquistar a cota. A última ten-
tativa foi de Nelson Findeiss, então pre-
sidente da multinacional. Findeiss che-
gou à cidade de Medianeira, sede da Fri-
mesa, num jato fretado. Situação seme-
lhante aconteceu no episódio da Bata-
vo. Como última cartada para recupe-
rar um contrato conquistado pela con-

corrente, os diretores da Tetra Pak
chegaram a visitar, um por um, os
conselheiros da companhia. Nes-
sas conversas, segundo relatos
de executivos do setor, as con-
trapropostas são sempre agres-
sivas. "Estou satisfeito de, pe-
la primeira vez, ter a opção de
escolher", diz um executivo do
setor alimentício.
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A tímida presença da Com-
bibloc no Brasil, cuja operação
global fatura l ,2 bilhão de eu-
ros, deve-se a um erro de estra-
tégia. Durante muito tempo, a
empresa olhou para o mercado
brasileiro com desdém. Até
quatro anos atrás, a Combibloc
tinha apenas um escritório de
representação, que intermedia-
va a negociação entre os (pou-
cos) clientes brasileiros e a ma-
triz suíça. As máquinas e as em-
balagens eram importadas e, se
alguma delas quebrasse, era
preciso esperar a visita de um
técnico europeu. Apenas em
2003 a Combibloc decidiu fi-
nalmente investir no país. For-
mou uma equipe de negocia-
ção local, saiu à caça de novos
contratos e montou um time de
técnicos — algo essencial nes-
se tipo de negócio. As impor-
tações continuam, mas a com-
panhia deve inaugurar uma fá-
brica em 2009, no Paraná, on-
de serão produzidas as emba-
lagens compradas pelos clien-
tes brasileiros. "Estamos con-
fiantes de que esse passo será
fundamental para nossa expan-
são", diz Ricardo Rodriguez,
diretor-geral para a América do
Sul da SIG Combibloc e ex-
funcionário da Tetra Pak.

No papel, é um plano perfeito. Na prá-
tica, não será nada fácil furar o bloqueio
da Tetra Pak. A empresa literalmente in-
ventou esse mercado no Brasil. Quando a
multinacional chegou ao país, há 50 anos,
as caixinhas para produtos longa vida eram
desconhecidas por aqui. O mercado de lei-
te em São Paulo — o maior do Brasil —
era dominado pelas marcas Vigor e Pau-
lista, que vendiam seus produtos em sa-
quinhos plásticos. A transformação acon-
teceu quando a Tetra Pak juntou-se à Par-
malat na segunda metade da década de 80.
Mais higiênicas e fáceis de transportar do
que os saquinhos, as caixas caíram no gos-
to do consumidor. Em 1992. menos de
10% do leite vendido no país era longa vi-
da. Hoje esse percentual é de quase 76%.
Boa parte do crescimento aconteceu tam-
bém porque a Tetra Pak preocupou-se em
convencer o maior número possível de pro-

Rodriguez,
da Combibloc:
fábrica
no Brasil

dutores de leite a adotar suas em-
balagens. Até os pequenos foram
procurados. "A empresa financiou
as máquinas e ainda deu a asses-
soria completa. Ela nos apresentou
pesquisas de mercado que nunca

poderíamos comprar. Sem falar na ajuda
de marketing", diz Wellington Braga, pre-
sidente da Associação Brasileira de Leite
Longa Vida e produtor em Minas Gerais.

A RELAÇÃO ENTRE A TETRA PAK e seus
clientes tornou-se, ao longo dos anos, qua-
se simbiótica — e essa é uma das razões
pelas quais a companhia consegue manter
sua liderança. Desde 1991, quando com-
prou a Alfa Lavai, a empresa fornece todo
o maquinário necessário
para a produção de leite e
outros produtos alimentí-
cios, dos pastos até o en-
vase. Quanto mais o pro-
dutor consome embala-
gens, mais desconto tem
no aluguel das máquinas.
Essa é uma maneira de re-
duzir o peso do capital pa-
ra os clientes e também de

O Brasil é o
segundo maior
mercado do
mundo e
ainda um
dos que mais
crescem

tomá-los fiéis. Segundo a Tetra
Pak, cada uma de suas unidades
de negócio é tratada de forma
independente e tem de viver dos
próprios méritos. Mas é inegá-
vel que uma unidade ajuda a ou-
tra—e muito. Outra atitude que
aproximou ainda mais a empre-
sa da indústria alimentícia foi o
investimento em campanhas pu-
blicitárias. A Tetra Pak já colo-
cou milhões de reais em cam-
panhas estreladas por celebri-
dades que buscavam convencer
o consumidor a comprar alimen-
tos embalados em suas caixas.
Também é comum que a em-
presa pague viagens para que
produtores conheçam feiras e
empresas na Europa. Como par-
te das comemorações do aniver-
sário de 50 anos da companhia
no mundo, um grupo de clien-
tes foi levado de navio até a cos-
ta do Mediterrâneo.

Tudo indica que a tempera-
tura dessa disputa deve fazer o
leite verter nos próximos me-
ses. O Brasil não é só o segun-

do maior mercado do mundo mas também
pode se tornar um grande motor para o
crescimento das empresas de embalagem
longa vida. Segundo previsão da consul-
toria Euromonitor, o consumo de embala-
gens desse tipo no país deve crescer 39%
nos próximos cinco anos. Enquanto isso,
na Europa, berço da Tetra Pak e da S1G
Cornbibloc, o cenário é de quase estagna-
ção. No mesmo período, o consumo deve
crescer apenas 7%. O Brasil ganha ainda
mais importância estratégica quando se
analisa a situação da China, o mercado
com maior crescimento no mundo (cerca
de 90% nos próximos cinco anos). As com-
panhias chinesas alugam as máquinas da
Tetra Pak, mas preferem comprar as em-

balagens — maior fonte de
receita da companhia—de
fornecedoras locais, idên-
ticas na forma e com pre-
ços muito mais baixos. Por
essa razão, a disputa com
a S1G Cornbibloc pelo
mercado brasileiro deve ser
um novo capítulo numa
briga que se desenrola há
quase 80 anos.

48 WWW.EXAyE.CCM.BR 15 DE AGOSTO DE 2007

Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 15, p. 46-48, 15 ago. 2007.

jaime
Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 15, p. 46-48, 15 ago. 2007.




