
Tetra Pak: em 30 dias, novo anúncio de investimento 

O circo está todo armado, mas a notícia oficial e os detalhes que a cercam só vêm dentro de 
uns trinta dias. A Tetra Pak do Brasil enviou à matriz sueca um plano de investimentos para o 
período 2008-2013 e vai receber a resposta daqui a um mês. Mas o otimismo do presidente da 
subsidiária brasileira, Paulo Nigro, e o potencial do mercado indicam que a resposta deve ser 
bastante positiva. Nigro evita informar detalhes do plano ou o valor que seria investido. Revela 
apenas que o plano prevê “um grande reforço para as duas unidades que a Tetra Pak tem no 
Brasil”. As plantas estão localizadas em Monte Mor, (SP) e em Ponta Grossa (PR). 

A fábrica de Ponta Grossa – para Nigro, a mais produtiva entre todas as 46 plantas da Tetra 
Pak no mundo – tem espaço para melhorar ainda mais a eficiência e produzir mais com a 
capacidade instalada atual. Mesmo assim, ao lado da fábrica, já há um terreno pronto para 
uma eventual duplicação – embora Nigro não revele se a duplicação está ou não no plano de 
investimento que a matriz está analisando. 

Maior fabricante mundial de embalagens para alimentos, a Tetra Pak vem tendo excelentes 
resultados no Brasil. Neste ano, até o momento, a companhia vivencia um aumento de 8% em 
relação a 2007 – tanto na receita quanto em toneladas vendidas.  

O grande destaque são as caixas de leite longa vida, principal produto da companhia e que 
responde por 55% da receita. Há vários sinais de que a companhia aposta firme no mercado 
brasileiro. Escolheu a Fispal, maior feira de tecnologia para alimentos do país, para fazer o 
lançamento mundial de uma nova linha de automação, que eleva a eficiência da produção dos 
clientes (além da embalagem propriamente dita, a Tetra Pak também fabrica e vende as 
máquinas que fazem o processo de envase dos alimentos e bebidas). Além disso, a operação 
brasileira foi a primeira em todo mundo a obter o selo de bom manejo florestal do Forest 
Stewardship Council, certificado de produção responsável valorizadíssimo no mercado de papel 
e celulose. O plano completo de investimentos, porém, só em trinta dias. 
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