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A indústria de embalagem aposta no crescimento do mercado de sucos industrializados e está 
investindo no desenvolvimento de novos produtos para atender as exigências dos fabricantes 
no que se refere à preservação da cor, textura, sabor e valor nutricional do conteúdo. A 
estratégia consiste em dar ao consumidor a certeza de que está comprando um produto o mais 
próximo possível da fruta fresca, com garantia de saúde e bem-estar.  
 
A embalagem que mantém inalteradas as propriedades naturais do suco é a do tipo cartonada 
asséptica, garantem a Tetra Pak e a SIG Combibloc, dois dos grandes fabricantes do setor que 
atuam no mercado brasileiro. Muitos produtores optam pelo envase asséptico porque o suco 
não precisa de conservantes e pode ser mantido sem refrigeração por até 12 meses. 
 
Outro aspecto importante, avalia Luciana Galvão, gerente de marketing da SIG Combibloc, é 
que muitos consumidores estão cientes de que a vitamina C é destruída pela luz. E como a 
saúde e o bem-estar têm sido determinantes para o aumento do consumo de sucos, a 
embalagem deve cumprir o seu papel e proteger o produto da luz. "Os consumidores estão 
convencidos de que a escolha dos alimentos pode influenciar positivamente ou negativamente 
a sua saúde. O mercado de sucos, em particular, beneficiou-se dessa tendência", diz. 
 
Por enquanto, as embalagens da SIG Combibloc são importadas da fábrica da Alemanha, mas 
a empresa, que pertence ao Grupo Rank, da Nova Zelândia, está investindo € 90 milhões até 
2016 na construção de uma unidade industrial na cidade de Campo Largo (PR) para abastecer 
o mercado brasileiro e alguns países da América do Sul.  
 
Segundo Luciana, o projeto foi concebido em um formato modular, para acelerar o início da 
operação. A primeira fase será inaugurada no segundo semestre de 2011, com capacidade 
para produzir 1 bilhão de embalagens - voltadas para bebidas não-carbonatadas, como sucos, 
néctares e bebidas à base de soja, e para o segmento de lácteos UHT (leite, creme de leite e 
leite condensado). "Até 2016, a área será duplicada e a capacidade de produção de 
embalagens." 
 
Recentemente a companhia iniciou o fornecimento de embalagens cartonadas assépticas de 
um litro para a linha de néctares da marca Fruthos, do Grupo Schincariol, que tem a laranja 
como um dos seis sabores disponíveis. O produto chama a atenção pela tampa de rosca, 
dotada de flange integrada a um anel cortante que, ao ser girado pela primeira vez, rompe as 
lâminas internas de alumínio e polietileno de forma fácil e segura. 
 
A empresa também desenvolveu a tecnologia para envase de sucos com pedaços de frutas 
(drinkplus), que podem ter até 6 milímetros de comprimento e diâmetro, e "com canudo 
compatível com o tamanho das partículas, permitindo o consumo da bebida de forma bastante 
conveniente e em movimento", explica.  
 
O apelo ambiental é outro aspecto favorável ao avanço das embalagens cartonadas assépticas. 
A linha fabricada pela Tetra Pak, por exemplo, é composta em grande parte (75%) por papel 
certificado, que pode ser reciclado. "Fizemos uma parceria com a Braskem para o 
desenvolvimento de tampas plásticas produzidas com polietileno de alta densidade, feitos a 
partir do etanol da cana-de-açúcar", informa Eduardo Eisler, vice-presidente de estratégia de 
negócios da companhia. 
 
Com foco no mercado local e em alguns países da América do Sul, a Tetra Pak ampliou o seu 
portfolio para suprir a demanda dos fabricantes de bebidas. Recentemente lançou o modelo 
Tetra Gemina, com tampa de rosca, e Tetra Brik Slim, ambas de 1,5 litro, além da Tetra 
Prisma e Tetra Gemina de 750 ml. "O passo atual é investir na comodidade do consumidor e, 
por isso, estamos focados em duas tendências: embalagens grandes para atender as famílias e 
pequenas para pessoas que moram sozinhas", explica Eisler. 
 



Antes, porém, a empresa já havia lançado as embalagens Tetra Brik de 200 ml e de 1 litro 
para suco de laranja concentrado, bem como a Tetra Prisma de 250 ml e a Tetra Prisma de 1 
litro, com tampa de rosca, para suco de laranja com gominhos. Segundo Eisler, o sucesso do 
lançamento alavancou o mercado de suco de laranja, que vinha perdendo espaço para sucos 
de outros sabores. 
 
Segundo ele, o mercado de sucos e néctares tem apresentado crescimento de dois dígitos nos 
últimos anos e a expectativa é que mantenha esse ritmo em 2011, com tendência de o suco de 
laranja crescer acima da média do mercado. "O setor fechou 2009 com um total de 486 
milhões de litros de suco, dos quais 11,8% corresponderam ao suco de laranja. A projeção 
para 2010 é de 594 milhões de litros, com o suco de laranja absorvendo 16,7%", prevê Eisler. 
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