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Quem visita a sede da fabricante
sueca Tetra Pak, em São Paulo,
não consegue disfarçar a sur-
presa na hora em que o café e a
água são servidos na sala de
reunião. A bebida mineral da
marca Ouro Fino chega à mesa
armazenada em uma caixinha
azul de 300 ml. Esta é a primeira
incursão da fabricante de em-
balagens cartonadas longa vida
no campo das águas.

O produto, muito usado por
fabricantes de leite tradicional e
de soja, derivados, sucos, água
de coco e polpa de tomate, de-
verá embalar inicialmente os
produtos de nicho como as
águas premium, um dos pilares
do crescimento futuro da com-
panhia que, só neste ano, deve
avançar 10% no Brasil.

Novas marcas de água mine-
ral deverão surgir embaladas em
Tetra Pak a partir de 2011. Pelo
menos, este é o desejo de Paulo
Nigro, presidente da Tetra Pak
para a América do Sul, América
Central e Caribe, que tem como
missão convencer os fabricantes
de água a substituir a embala-
gem PET pela sua, que tem selo
verde FSC (Forest Stewardship
Council). “A embalagem, que é
100% reciclável, tem 75% de
papel, uma matéria-prima de
fonte renovável”, diz.

Além desta vantagem am-
biental, Nigro assegura que o
custo da embalagem cartonada,
em função do volume, será igual
ou menor que a do PET para
embalagens pequenas, de 300
ml a 500 ml. Mas e as embala-
gens maiores, como a de um li-
tro? Nigro admite que o PET
ainda apresenta vantagem de
custo. “Mas isso é hoje, pois va-
mos brigar”, avisa o executivo.

Embora a categoria de água
mineral seja um alvo para a
companhia, é no campo dos ali-
mentos sólidos que Nigro deseja
se destacar nos próximos anos.
A estratégia da Tetra Pak ganha
forma nas caixinhas que emba-

lam o feijão da Camil, empresa
de beneficiamento e distribui-
ção de arroz e feijão. A legumi-
nosa vem pronta para consumo.
Ou seja, cozida e temperada.
“Cozinhar o feijão é um hábito
que está caindo em desuso. A
consumidora não tem mais
tempo para isso”, afirma.

Vislumbrando futuras opor-
tunidades, a filial brasileira usa
a embalagem cartonada Tetra
Recart, voltada ao envasamento
de produtos que são tradicio-
nalmente acondicionados em
latas e vidros como vegetais e
sopas com pedaços. A vanta-
gem desta tecnologia é que ela
conserva o alimento por até 24
meses sem usar conservantes.

O produto é esterilizado den-
tro da embalagem com sistema
de autoclave, o mesma utiliza-
do para latas e vidros. Com esta
tecnologia, a Tetra Pak con-
quistou a marca Quero, da Co-
niexpress, a primeira indústria
brasileira a lançar produtos
com Tetra Recart. Nas gôndo-
las já é possível encontrar mi-
lho, ervilha e seleta de legu-
mes neste tipo de envase.

A tecnologia é muito difun-
dida em países como a Itália e a
Espanha, que comercializam
respectivamente tomate pelado
e azeitonas em Tetra Recart.

Fazer com que novos fabri-
cantes optem pelas embalagens
da Tetra Pak será um desafio
para Nigro e ele sabe disso.
“Quando foi lançado, o leite
longa vida tinha muitos incré-
dulos. Questionavam como o
leite poderia ser conservado em
temperatura ambiente e sem
conservantes. Hoje, o leite lon-
ga vida responde por 75% a
80% de todo leite fluído vendi-
do no Brasil. Com o feijão, o ce-
ticismo é o mesmo”, acredita.

Nigro diz que as principais
vantagens de Tetra Recart são a
segurança alimentar, a pratici-
dade e a preservação do sabor.
O feijão foi eleito para introduzir
o consumidor de alimentos sóli-
dos na era Tetra Pak por se tratar
de um alimento popular. ■

Tetra Pak mira
negócios muito
além do leite
Fabricante sueca das famosas caixinhas cartonadas diversifica e
passa a embalar de água mineral a feijão pronto para consumo

“Queremos fazer com
o feijão o mesmo que
fizemos com o leite
longa vida. O objetivo
é criar uma história
de sucesso em
alimentos sólidos
armazenados em
embalagens Tetra Pak

Paulo Nigro

Divisão de máquinas
Venda de equipamentos de
envase para indústria alimentícia
promete forte expansão

Atualmente, o grande sustento
da Tetra Pak ainda vem do leite e
seus derivados. Além de produ-
zir e comercializar embalagens
cartonadas para clientes como
Nestlé, Unilever e Perdigão, a
Tetra Pak avança com a venda
de equipamentos de sistemas de
processamento e envase, que
deverão registrar uma alavan-
cagem de 25% a 30% este ano,
por conta da expansão indus-
trial de seus clientes. Uma linha
deste tipo de sistema custa aci-
ma de € 1 milhão e leva de seis a
sete meses para ser instalada.

Contratos importantes estão
sendo negociados neste momen-

to, segundo Paulo Nigro, presi-
dente da Tetra Pak para a Améri-
ca do Sul, América Central e Ca-
ribe. Com o aquecimento da eco-
nomia, a ascensão da classe C e a
demanda crescente do mercado
interno, 2010 é considerado um
ano importante pela Tetra Pak.

Apesar da expectativa de
crescimento nesta divisão de
bens de capital, o modelo que
deve predominar é o da locação
— pelo menos na área de enva-
se, cujo sistema é modular e
funciona como um Lego. “Este
modelo permite que os nossos
clientes, a cada seis ou sete
anos, renovem seu parque, co-
locando o que há de mais mo-
derno em casa”, diz Nigro.

Já na parte dos equipamentos
de processamento, a locação é

Paulo Nigro, presidente da Tetra Pak: apelo ecológico e de
preservação do sabor do envase de papel são as armas
para tentar roubar mercado das garrafas plásticas de PET

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 22.


	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48



