
Colombo descobre o Brasil
Embalagem italiana desembarca no mercado de azeites através da Selmi

uma lata? Uma garrafa de vidro? Não.
Trata-se da nova embalagem de azeite da
marca Renata, que a Selmi lança em agosto
em todo o País. Apesar de se assemelhar
a um híbrido de lata comum com algum

enxerto na forma de gargalo, trata-se de um design único,
composto por 99% de banda stagnata - uma placa de aço
recoberta por uma película de extrato de estanho, que evita
a oxidação do produto. A nova embalagem é a aposta de
Ricardo Selmi, presidente da empresa, para conquistar um
pedaço do mercado que fatura cerca de 800 milhões de
reais por ano e teve um crescimento de 13% em 2008.

O design e a tecnologia são italianos e foram desen-
volvidos pelo grupo ASA Metal Packaging. O interior
da embalagem, batizada pelo fabricante de Colombo, é
tratado com um verniz epóxi comestível para garantir a
conservação dos alimentos, uma vez que o azeite extra-
virgem de oliva tem no seu conteúdo um resíduo muito
baixo de umidade. No gargalo da garrafa, uma película
de revestimento plástica soldada no corpo da lata garante
a segurança e a conservação do azeite. O bocal da garrafa
acopla um batoque plástico, e é fechado por uma tampa de
rosca de alumínio.

Segundo Selmi, a vantagem do aço é ser mais leve
que o vidro, o que reduz o custo do transporte, sem contar
o fato de ser tão reciclável quanto o vidro. "A lata ainda
dispensa a utilização de rótulo, pois todas as informações
são gravadas diretamente na embalagem", acrescenta.
Apesar da comparação, a marca também conta com uma
versão de embalagem em vidro, que estréia no mercado
simultaneamente.

O Azeite Extra Virgem Renata Superiore é prensa-
do a frio, feito com azeitonas selecionadas, com acidez
máxima de 0,5%, é envasado e importado da região da
Toscana, na Itália, dispensando a compra de maquinário
no Brasil. No total, foi investido l milhão de reais para
a Selmi entrar nesse mercado. "E o primeiro azeite da
marca e logo apostamos em um produto extra-virgem de
altíssima qualidade para entrar no mercado", diz Selmi.
"Mas como nosso produto tem uma qualidade superior e
um design inovador, temos certeza que estamos entrando
para sermos bastante competitivos com preço e qualida-
de." (Luiz de França)

Acima, o batoque plástico do
gargalo da embalagem

Lata com formato de
garrafa é produzida
a partir de uma
chapa de aço com
extrato de estanho
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