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Latas de PET e outras novidades
Exportadora de cafés estréia no mercado de bebidas com embalagens ousadas

á mais de oitenta anos no negócio
de exportação de blends de café, o
Grupo Comexim está diversifican-
do atividades com o lançamento de
bebidas não alcoólicas. A empresa

acaba de promover a estréia de uma extensa linha
de produtos que inclui chás prontos para beber,
água mineral, águas saborizadas (ou preparados
líquidos aromatizados) e refrigerantes. A principal
diferença em relação aos produtos concorrentes
está nas embalagens, todas desenvolvidas pelo
departamento de marketing da Comexim. Destas,
o grande destaque é a "lata" de PET com tampa
de alumínio.

A Comexim é a primeira empresa nacional a
utilizar esse tipo de embalagem, que já existe no
exterior. "Estamos inovando no mercado, utilizan-
do a medida de 350 mililitros em formato de lata
de PET, mostrando que uma coisa tão simples,
como uma latinha de refrigerante, pode ser dife-
rente", comenta o diretor de marketing e vendas
da empresa, Léo Venera.

Decoradas com rótulos auto-adesivos de filme
de polipropileno biorientado (BOPP), fornecidas
pela Technopack, as "latas" transparentes foram

adotadas por alguns dos novos produtos, como a
Tônica Vermont, o chá Maui e as águas saboriza-
das e os refrigerantes Jah!.

A empresa não informa quem é o fornece-
dor das tampas de alumínio, similares àquelas
empregadas na produção de latas metálicas. E
como é feita a junção dessa tampa com o corpo
de PET? "Isso é segredo de Estado", argumenta
Venera. "Todos querem produzir a lata de PET,
que é mais barata, mas ninguém consegue. Por
que contaríamos como fazemos?"

Garrafas personalizadas
Além das latas de PET, a Comexim decidiu traba-
lhar com outras embalagens diferenciadas. Refri-
gerantes, água mineral, águas saborizadas e outras
bebidas são envasados em garrafas coloridas e
dotadas de formatos personalizados. "Decididmos
desenvolver embalagens com cores vivas, que
remetem aos sabores das bebidas e são diferentes
dos padrões de mercado, além dos formatos exclu-
sivos e sofisticados que destacam os produtos no
ponto-de-venda", ressalta Venera.

A empresa investiu valor não revelado em uma
fábrica própria de recipientes de PET, ao lado da

"Latas" de PET: redução
de custo e tecnologia não
revelada para a junção da

tampa no corpo



indústria de bebidas, em Águas de Lindóia, no
interior de São Paulo. A variedade de medidas dos
recipientes abrange os tamanhos já existentes no
mercado e explora novas oportunidades de consu-
mo, como para a água saborizada Jah!, oferecida
numa versão em copo de PET com volume inédito
para a categoria: 270 mililitros.

De acordo com o executivo da Comexim, a

produção própria de todas as embalagens "permite
a elaboração de novos projetos com autonomia,
rapidez e liberdade criativa". "Buscamos, assim,
criar recipientes que valorizem os produtos, des-
pertem a curiosidade do consumidor e fixem a
imagem de que é possível inovar mantendo a
simplicidade", diz Venera, "até mesmo quando se
trata de água." (FP)

Cores e formatos diferenciados
são os diferenciais nas

embalagens da Comexim

Copo de PET de 270
mililitros: embalagem
inédita no mercado de

águas com sabor
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