
EM DE CAPA

Bandejas, pouches
e caixinhas capazes
de esterilização por
autoclave olham com
apetite os mercados
de pratos prontos e de
alimentos em conserva
Por Guilherme Kamio

ivô da recente proliferação dos
molhos de tomate em stand-up
pouch no Brasil, a Fugini assopra
os dados mais uma vez, novamente
apostando numa quebra de paradig-

ma de embalagem. A emergente empresa paulista
se lançou no negócio de pratos prontos acondicio-
nando massas, risotos, sopas e feijoada em bande-
jas plásticas de alta barreira, capazes de suportar
aquecimento no forno de microondas. Razoavel-
mente populares na Europa e nos Estados Unidos,
mas ainda insólitas por aqui, as bandejas adotadas
pela Fugini simbolizam um novo passo na marcha
arrastada no mercado nacional, mas promissora,
de avançadas embalagens esterilizáveis e de longa
vida {sterilizedshelf stablé) para alimentos.

São alternativas que dispensam a distribuição
refrigerada e que, assim como as latas e os potes
de vidro, de uso já arraigado na mesma área, são
retortable - ou seja, capazes de suportar rigorosos
processos de assepsia, nos quais são submetidas
por minutos a fio, com os alimentos já acondi-
cionados, a temperaturas superiores a 110°C em
equipamentos de esterilização conhecidos como
autoclaves. O calor elimina os microorganismos
que naturalmente deteriorariam os alimentos em
curto prazo, transformando perecíveis em produ-
tos duradouros, capazes de se preservar por meses
e meses sob temperatura ambiente sem o uso de
conservantes. As refeições da Fugini, por exem-
plo, têm vída-de-prateleira de um ano.

Bandejas como as que estão sendo empregadas
nas novidades da Fugini conservam os alimentos
após a esterilização porque são termoformadas
a partir de chapas dotadas de uma camada de
EVOH (copolímero de etileno e álcool vinílico),

impermeável, e seladas no topo com um lami-
nado especial de alta barreira. São normalmente
entregues pré-formadas para o acondicionamcnto.
mas sua oferta é limitada no Brasil. Dos principais
nomes do país em embalagens plásticas rígidas,
somente a Dixie Toga alega aptidão para sua pro-
dução. Não é ela, porém, a fonte das bandejas da
Fugini, muito provavelmente importadas - procu-
rada, a fabricante de alimentos alegou "questões
estratégicas'1 para não se pronunciar.

Antes, até onde se sabe, bandejas retortable
desse tipo só haviam desencantado no Brasil
numa linha de massas prontas da Internatio-
nal Food Company (IFC), lançada há mais ou
menos três anos, mas aparentemente desativada.
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(a empresa não respondeu às solicitações de entre-
vista). Naquele caso, a fornecedora das bandejas
era a MAN Ferrostaal - representante para o Bra-
sil de duas referências mundiais em embalagens
plásticas rígidas de alta barreira, a inglesa RPC e
a catalã EDV. Trata-se da mesma empresa que tem
escorado a maioria das iniciativas brasileiras com
uma outra embalagem "autoclavável" de vanguar-
da: o retortable pouch.

A MAN Ferrostaal é a importadora dos retor-
table pouches adotados nos últimos anos por
empresas como Pepsico (atum e patês com a
marca Coqueiro), Bertin (linha Pronto Sabor de
pratos prontos), JBS Friboi (refeições SwirY), a
supracitada IFC {pratos prontos A Mio Modo) e
a Panco (refeições prontas). As embalagens são
confeccionadas pela sul-coreana HPM Global.

Das espaçonaves para o varejo
Criado há mais de trinta anos pela Nasa, a agência
espacial americana, para acondicionar o repasto
de astronautas em campanha, o retortable pouch
já é popular nos Estados Unidos, na Europa e na
Ásia. No Brasil, custa a engrenar. "Para o brasilei-
ro ainda é difícil entender que um estrogonofe ou
uma feijoada, por exemplo, possam ser expostos

numa gôndola sem refrigeração por dois anos e
ser 100% livre de conservantes", avalia Roberto
Hinrichsen, executivo da MAN Ferrostaal. "O
hábito de consumir alimentos refrigerados é muito
forte", constata Hinrichsen. "por isso é preciso um
trabalho muito bem-orquestrado de comunicação
das vantagens da embalagem shelf stable".

Embora o volume do seu negócio de retortable
pouches no Brasil venha crecendo a taxas médias
anuais de 20% desde 2005, a MAN desembaraça
atualmente apenas 4 milhões de unidades dessa
embalagem, por ano, no país.

A independência da chamada cadeia de frio é
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o principal e mais evidente trunfo das bandejas e
flexíveis retortable para o acondicionamento de
pratos prontos. "Pelas dimensões e pelo clima
do Brasil, trata-se de uma vantagem importante",
argumenta Priscila Mazzarin, gerente de marke-
ting da divisão de embalagens flexíveis da Alcan,
empresa que tem envidado grandes esforços para
divulgar o conceito do retortable pouch entre as
indústrias alimentícias nacionais (veja o quadro}.
No cotejo com a lata, outra concorrente para o
envasamento de alimentos processados, Priscila
identifica também uma vantagem logística para
as flexíveis, já que elas "não transportam ar".
"Ademais, como a espessura do pouch é menor,
ele comprovadamente consome menos energia no
processamento térmico, que atinge os alimentos
de forma mais controlada e branda, preservando
sabor, coloração e textura."

Aparentemente, os end-users começam a
entender a necessidade de "educar" o consumidor
acerca desses atributos. "A partir de agosto entra-
remos agressivamente com um plano de marke-
ting para nossos pratos prontos, que contemplará
inovações, degustações, mídia e muita partici-
pação em eventos", antecipa Marcos Scaldelai,
diretor de marketing da Bertin. 'Ainda há uma

A disparada do dólar parece ter animado os

fornecedores nacionais. "Oferecemos embalagens

retortable com todas as vantagens que o

fornecimento local tem sobre as importações",

assegura Chstina Saríoretto, especialista de

mercado da DixieToga. Segundo Priscila Mazzarin,

a Alcan oferece os mesmos atrativos - "inclusive, e

principalmente, em termos de custo".

Oportunidades não faltam. Muitas usuárias

nacionais de bolsas retortable adotam versões

importadas da Coréia do Sul ou da Europa - neste

último caso estão a Masterfoods, com suas rações

úmidas para cães (Pedigree] e gatos (Whiskas), e a

GDC Alimentos (Gomes da Costa), com uma linha

de pescados para food service. "Estamos sempre

atentos a boas oportunidades em embalagem",

esclarece Luis Manglano, diretor de marketing da

GDC. "Se uma alternativa 100% nacional for viável,

por que não mudar?", indaga.

Nas entrelinhas, a movimentação do mercado

parece denunciar a antecipação a urna possível

efervescência, nos moldes daquela que catapultou

o uso de stand-up pouches no mercado de

atomatados. "Cedo ou tarde, o retortable pouch

vai alçar vôo no Brasil", tateia Márcia Sato, gerente

de desenvolvimento de mercado da Trade Pack,

distribuidora local das flexíveis do grupo chileno

Alusa - que brande o pioneirismo na confecção

de bolsas retortable na América do Sul e que íern

lucrado com o fornecimento de stand-up pouches

para derivados de tomate nacionais.

Para Eugênio Giacomelli, diretor da Arco Convert,

o retortable pouch só não é um fenômeno no

Brasil por questão de ernbocadura. "Sempre

se tentou implantar no país o modelo europeu,

baseado em máquinas form-fill-seal alimentadas

por bobinas, quando o mais econômico e

racionai, diante da segmentação e da diminuição

dos lotes, é só o enchimento de pouches pré-

forrnados", avalia. Boas envasadoras para essa

tarefa, calcula Giacomelli. chegam a custar até

um sexto do preço de forrnadoras-enchedoras-

seladoras top de linha. '
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grande resistência do consumidor ao conceito das
refeições prontas em embalagem flexível, mas ela
vem diminuindo." Scaldelai recorre ao crescimen-
to da produção da linha Pronto Sabor em 2008
- 38% - como evidência da melhor assimilação
pelo público. • <

''Algumas empresas estão fazendo um traba-
lho muito bom de divulgação das vantagens das
embalagens retortable e da segurança dos produ-
tos shelf stable nas próprias embalagens, de forma
didática", aponta Cristina Sartoretto, especialista
de mercado da Dixie Toga - empresa que anuncia
estar capacitada a fornecer retortable pouches
através da Itap Bemis, sua divisão de flexíveis.
"Como sempre, a embalagem é um excelente
veículo de comunicação e deve ser explorada de
forma inteligente, principalmente durante esta
fase inicial de desenvolvimento de mercado",
sugere a profissional.

O apetite pelos alimentos processados em
autoclave não é exclusividade dos invólucros
plásticos. Fortemente associadas ao envasamento
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longa vida de bebidas, as cartonadas assépticas
também querem nacos desse mercado. Até agora,
a mais eloqüente prova disso, no Brasil, ocorreu
em meados de 2007.

Foi quando a Quero (Coniexpress) lançou uma
extensão de linha de seus vegetais em conserva,
até então apresentados somente em latas de aço
e potes de vidro, utilizando a Tetra Recart - cai-
xinha retortable da Tetra Pak. O conceito é um
sucesso. "De acordo com números da Nielsen, em
novembro passado os produtos da Quero em Tetra
Recart já abocanhavam quase 10% no mercado
nacional de vegetais em conserva", destaca Heloí-
sa Rios, diretora de marketing da Tetra Pak.

Conceito a ser absorvido
Em outros países a Tetra Recart tem sido utiliza-
da não só em conservas, mas também em outros
alimentos esterilizados como molhos, compotas
doces, sopas e, na Espanha e em Portugal, até
atum sólido e em cubinhos. "No Brasil, já fizemos
testes, bem-sucedidos, com pratos como estrogo-
nofe e feijoada", relata Heloísa. A executiva avisa
que novidades nacionais em Tetra Recart estão em
gestação, e serão lançados ainda este ano.

Importada, a Tetra Recart é fornecida em
unidades pré-cortadas, abertas (não em bobinas,
como no sistema tradicional de trabalho da Tetra

Pak). Possui paredes compostas por nove camadas
intercaladas de papel cartão, folha de alumínio e
polietileno (e não as usuais seis dos outros mode-
los de caixinha da multinacional sueca), garan-
tindo aos alimentos shelf life de até dois anos em
gôndola seca. Um de seus destaques é o sistema
de fácil abertura, baseado num semicorte a laser
que abre totalmente seu topo, dispensando o uso
de utensílios cortantes.

Outra fornecedora de cartonadas assépticas, a
SIG Combibloc, também mapeia oportunidades
na área de alimentos. A empresa desenvolveu
uma tecnologia, a food retortable, adequada ao
envasamento de alimentos com grandes pedaços
(diâmetro maior que 15 milímetros). Ainda não há
adeptos no Brasil, mas o sistema já é empregado
com êxito para o acondicionamento de vegetais
e pratos prontos nos países nórdicos e, princi-
palmente, na Itália e na Alemanha. "É um novo
conceito, que demora a ser absorvido", pondera
Luciana Galvão, gerente de marketing para Amé-
rica do Sul da SIG Combibíoc.

Luciana acredita que as caixinhas food retor-
table podem deslanchar no país se forem empre-
gadas por uma marca forte, disposta a investir
pesado em comunicação do conceito. Mas salienta
que, para a indústria alimentícia, a prioridade da
empresa é a tecnologia food aseptic, menos com-
plexa. "Sucede que, para produtos importantes
da categoria, como derivados de tomate, que têm
grande representatividade no mercado brasileiro,
o uso do food retortable não é necessário", explica
a profissional da SIG Combibloc. BB
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Papinhas: na mira do
pote plástico retortable
Processadas com esterilização por autoclave e cos-

tumeiramente acondiéionadas em potes de vidro, as

papinhas infantis têm se tornado um promissor canal

de escoamento para os potes retortable. Na Europa,

nomes fortes da indústria de baby food, como

Nestlé e Mero, possuem linhas apresentadas em

potes termoformados esterilizáveis, com alta barreira

proporcionada pelo uso de uma chapa multicama-

das com presença de EVOH (copolimero de etileno e

álcool vínilico).

Uma das principais fabricantes desses potes é a

espanhola EDV. "Além de muito mais baratos, os

potes plásticos são mais seguros que os de vidro,

pois não estilhaçam nem soltam farpas, e podem ser

empilhados no transporte ao cliente, antes do enchi-

mento", argumenta Roberto Hinrichsen, executivo da

MAN Ferrostaal, representante para o Brasil da EDV.

Líder do mercado brasileiro de papinhas, no qual

utiliza exclusivamente potes de vidro, a Nestlé foi

procurada por EMBALAGEMMARCA para dizer se já cogi-

tou ou se cogita replicar no Brasil o modelo europeu.

A assessoria de imprensa da companhia, entretan-

to, afegou indisponibilidade de um porta-voz para

comentar o assunto.

Até hoje, o passo mais firme na oferta nacional de

potes termoformados retortabfe foi dado peta oly-

Vac, com uma linha chamada Poly-Life, anunciada

há cerca de três anos e meio (veja EMBALAGEMMARCA

n° 75, novembro de 2005). À época do lançamento,

porém, o produto era mais vinculado ao acondi-

cionamento de vegetais e de frutas em conserva

- apesar de a fabricante salientar sua potencialidade

para o uso com produtos como atomatados, geléias,

patés, sucos e pet food. A Poly-Vac não respondeu,

até o fechamento desta edição, aos contatos feitos

pela reportagem.
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