
ssim como acontece com
outros itens hortifrutigran-
jeiros no Brasil, frutas
pesadas como melancias
e abóboras também pade-

cem de perdas enormes em virtude de
processos rudimentares de transporte
e de acondicionamento. Além disso, o
emprego em larga escala de processos
de manuseio ao longo de suas cadeias de
produção e distribuição costuma causar
elevados níveis de problemas ocupacio-
nais e de absenteísmo dos trabalhadores.
Uma solução para tornar esse tipo de
atividade mais produtiva e menos hostil
foi adotada pela distribuidora paulista de
frutas Benassi.

Para aprimorar os padrões de exporta-
ção de melancias, cocos verdes e abóbo-
ras e agilizar o abastecimento de navios
de passageiros que atracam na costa bra-
sileira durante o verão, a empresa passou
a empregar caixas de grande porte de
papelão ondulado, especialmente proje-
tadas para frutas pesadas.

Criadas pela Rigesa, as caixas levam
em sua composição fibras virgens e lon-
gas e são laminadas com ondas duplas
para reforço de resistência. De fácil mon-
tagem, podem ser fabricadas em diversas
gramaturas e têm as paredes encaixáveis,
dispensando cola para fixação. Também
podem receber perfurações, de modo a
facilitar a refrigeração do conteúdo.

dade era muito mais custoso, pela neces-
sidade de aquisição de maior número de
caixas devido ao baixo aproveitamento
do recipiente", conta Eduardo Benassi,
sócio-proprietário da Benassi. "O pro-
cedimento antigo impactava também o
transporte, que era mal dimensionado,
exigindo maior número de viagens dos
caminhões."

Além da racionalização das cargas,
as "caixas gigantes" também proporcio-
naram outros benefícios aos processos
logísticos da empresa. "Ela é prática de
armazenar, por ser desmontável, tem
boa resistência à compressão do fundo e
é dotada de tratamento hidro-repelente,
fundamental para suportar embarques
marítimos", conta Benassi. "Ademais, as
cargas ganharam um visual mais nobre
com elas."

Marcelo Perucci, especialista de pro-
duto da Rigesa, argumenta que o tipo de
caixa adotado pela Benassi, descartável,
é uma opção vantajosa às soluções retor-

náveis de plástico, metal ou madeira
utilizadas nos embarques para países
com rigorosas exigências quanto a emba-
lagens com tratamentos fitossanitários
(para o controle de pragas agrícolas).
"No Brasil, sua aplicação está restrita à
exportação", comenta Perucci.

A própria Benassi prefere utilizar as
chamadas gaiolas - contentores arama-
dos metálicos retornáveis - para a distri-
buição no território nacional. A alegação
é de que tais embalagens apresentam
menor custo para o fluxo de trabalho no
mercado doméstico, bem mais intenso
que o das exportações, que ainda deman-
dam somente 300 "caixas gigantes" por
ano. A Rigesa, contudo, ressalta que a
caixa já é utilizada como padrão domés-
tico em outros países. "Produtores dos
Estados Unidos, por exemplo, a utilizam
para o transporte interno e para a exposi-
ção das frutas nos pontos-de-venda, devi-
do à alta resistência na armazenagem",
ilustra Perucci. (AES)

Com capacidades que variam entre 300
e 600 quilos, dependendo da fruta, as
caixas adotadas pela Benassi são movi-
mentadas por empilhadeiras, eliminando
a mão-de-obra antes exigida para manu-
seio de caixas menores de capacidade
unitária. "Acondicionar frutas por uni-
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