
SUCOS PRONTOS

m novo episódio na série
do "até que enfim", aquela
que coleciona as adoções,
no Brasil, de conceitos de
embalagem bem-sucedi-

dos no exterior: estréia, ainda em abril, a
primeira linha nacional de sucos prontos
acondicionados nos chamados stand-up
spouted pouches - bolsas plásticas que
param em pé dotadas de bico (spout) para
consumo direto. Já populares na Europa,
na Ásia, nos Estados Unidos e até nos
vizinhos Chile e Argentina, os sucos em
spouted pouch irão desencantar no País,

em pontos-de-venda do Sul e do Sudes-
te, numa iniciativa da Shelby, fabricante
de frutas em calda e geléias sediada em
Pelotas (RS).

A entrada no negócio de sucos, diver-
sificando as atividades, era uma idéia em
gestação na Shelby há alguns anos. O uso
de spouted pouches começou a ser cogi-
tado durante uma visita de profissionais
da empresa gaúcha à edição de 2005 da
Anuga, famosa feira alemã de tecnologia
para indústrias de alimentos e bebidas,
"Meses depois, iniciamos um estudo de
viabilidade do conceito no Brasil consul-

tando fornecedores potenciais, listados
numa reportagem de EMBALAGEMMARCA
sobre stand-up pouches para alimentos",
conta Amílcar Zanotta, diretor da Shelby.
A empresa então adquiriu, por valor não
revelado, uma máquina envasadora para
o sistema, e fechou um contrato de abas-
tecimento de embalagens com a MAN
Ferrostaal - representante de diversos
convertedores asiáticos e europeus.

Com formato cinturado, para facilitar
o manuseio, e impressos com oito cores
por rotogravura, os spouted pouches da
Shelby são importados pré-formados,
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com bico já selado ao corpo. "O enva-
samento ocorre justamente pelo bico, e
a aplicação posterior da tampa ativa um
sistema de lacre", explica Roberto Hin-
richsen, executivo da MAN Ferrostaaí.
A fornecedora prefere não divulgar a
origem das embalagens. Zanotta também
mantém a discrição, evitando falar sobre
a estrutura das embalagens e sobre a tec-
nologia de envasamento empregada para
os sucos, livres de conservantes e lança-
dos em quatro sabores (pêssego, abacaxi,
laranja e uva).

Os spouted pouches da Shelby acondi-
cionam 200 mililitros e miram os sucos
acondicionados ern cartonadas assépticas
do mesmo volume. "Diferentemente das
caixinhas longa vida com essa capaci-
dade, que geralmente acoplam canudi-
nhos", lembra Zanotta, "os pouches com
bico e tampa propiciam o consumo pau-

EH AGOSTO DE 1899...

Conhaque experimentou

latino de bebidas". Indo além no cotejo, o
diretor da Shelby entende que o pouch é
também vantajoso em termos industriais.
"O pouch conta com uma malha mais
ampla de fornecedores."

Inicialmente, a cadência da linha de
sucos da Shelby será de 250 mil uni-
dades/mês, somadas as produções dos
quatros sabores. A fabricante está à pro-
cura de distribuidores para suas bebidas,
e informa que investirá em marketing,
sobretudo em ações de sampling em
pontos-de-venda, para "ativar" o lança-
mento. Zanotta acredita que o conceito
cairá no gosto do brasileiro. "Apostamos
numa aceitação do consumidor nos mol-
des daquela que ocorreu recentemente
com os molhos de tomate em embalagem
flexível." (GK) 9B

A estréia em sucos prontos

é um novo alento para os

spouted pouches na seara

das bebidas nacionais.

Nessa área, tais embalagens

já foram alvo de algumas

experiências locais que não

se firmaram no mercado.

Em parceria com a

multinacional italiana Guala,

a antiga Companhia Prada

de Embalagens - operação

mantida até 2000 pela

rnesma família fundadora

da Companhia Metalúrgica

Prada, importante fabricante

de embalagens metálicas

- forneceu no País, por

alguns anos, spouted

pouches para isotônicos

e bebidas alcoólicas

destiladas. Um dos adeptos

foi o conhaque Dreher, cujo

lançamento foi registrado

por EMBALAGEMMARCA n° 3

(agosto cie 1999).
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