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Quem já passou dos 40 deve se
lembrar do leite sendo vendido
em garrafas de vidro, muitas
vezes pelos próprios produto-
res, de porta em porta. Em
2010, a Verallia, empresa da
multinacional Saint-Gobain,
resolveu matar a saudade dos
mais nostálgicos. Com uma fa-
tia de quase 30% no mercado
nacional de garrafas e potes de
vidro, a empresa se deu ao luxo
de correr o risco e investir no
resgate do leite engarrafado e,
assim, contestar a hegemonia
das caixas longa vida.

De acordo com Paulo Dias,
diretor comercial da Verallia
no Brasil, o objetivo inicial
com o novo produto não é ge-
rar uma receita imediata para a
empresa. Trata-se de um pro-
jeto institucional para mostrar
a capacidade de inovação da
companhia. “Hoje não tem lei-
te fresco no mercado carioca.
Foi uma estratégia arrojada.
Estamos criando um segmento
novo no mercado”, afirma.
“Em termos de impacto, de
produto novo, a embalagem de
leite em vidro foi o lançamento
mais importante da empresa
neste ano”, avalia.

Segundo Dias, não foi ne-
cessário um investimento si-
gnificativo no projeto, apenas a
aquisição de um conjunto de
moldes cujos preços variam
entre R$ 100 mil e R$ 200 mil.
O próprio executivo admite
que, a princípio, a garrafa não
vai interessar aos grandes pro-
cessadores de leite. “Quem vai
se interessar primeiro são as
pequenas e médias empresas.
Em algum momento, elas inco-
modarão os concorrentes e aí
um dos grandes resolve copiar
a iniciativa”, acredita.

Renata Ernlund, professora
de tecnologia de alimentos de
origem animal da PUC do Pa-
raná, avalia que a garrafa de
vidro terá que superar alguns
desafios para obter sucesso na

indústria alimentícia. O prin-
cipal deles é a questão logísti-
ca. “É um material é difícil
manuseio, exige um grande
estoque e equipamentos ade-
quados para envazar e higieni-
zar”, diz. Para Renata, as em-
balagens Tetra Pak são mais
adaptáveis aos volumes da
produção de leite e a tendência
dos vidros deve se limitar à ni-
chos de mercado.

Parceria
Com a embalagem nas mãos,
a Verallia precisava de um
parceiro que acreditasse que
ainda há espaço para as gar-
rafas de vidro no segmento de
lácteos. Encontro-o na figura
do empresário Patrick Bouzon
de Urbano, proprietário do
laticínio Vitalatte, que já nu-
tria o interesse em ampliar
sua linha de produtos, forma-
da basicamente por queijos, e
lançar uma linha de leite ven-
dida em garrafa.

Urbano ampliou sua fábrica
localizada na cidade flumi-
nense de Valença e colocou
seu leite nos mercados no últi-
mo dia 8 de novembro. “Que-
ríamos uma embalagem dife-
rente que destacasse o produ-
to”, diz Urbano.

Ao contrário da Verallia, que
não espera um retorno finan-
ceiro rápido com o novo pro-
duto, a expectativa na Vitalatte
é de um resultado rápido. A
previsão é de um incremento
de 30% em suas vendas totais
já no próximo ano.

Tendência
A Verallia, por sua vez, espera
uma expansão de até 6% em
seu faturamento em 2011. O
principal fator que deve im-
pulsionar os negócios é a ven-
da de produtos classificados
como “premium”. A meta é
conquistar clientes entre pro-
dutores que haviam migrado
para o plástico e agora estão
retornando ao vidro. “A maio-
nese é um deles”, diz o diretor
da companhia. ■

Saint-Gobain põe
o leite de volta na
garrafa de vidro
Parceria com laticínio Vitalatte reedita embalagem que havia se
tornado peça de museu após o advento da caixinha longa vida

Embalagem do
leite é o principal
lançamento
do ano no Brasil
da companhia
francesa, mas não
há expectativa de
retorno financeiro
no curto prazo

Receita caseira
Vitalatte aposta em produtos
com ares retrô para se
diferenciar nas gôndolas

Produtos artesanais de alta
qualidade é a estratégia da Vi-
talatte para conseguir espaço
em um mercado, o de laticínios,
onde figuram gigantes como
Nestlé, Parmalat e Batavo. Para
ocupar as mesmas gôndolas de
mercadorias produzidas em al-
tíssima escala, a empresa flu-
minense vai na contramão e
aposta em receitas caseiras e
produtos com estilo retrô.

A mais nova aposta da com-
panhia é o leite. A empresa pas-
sou a vender o produto em no-
vembro e optou pelo uso da gar-
rafa de vidro, embalagem que
deixou de ser usada para comer-
cializar a bebida desde o advento
do longa vida, na década de 60.

Pelos resultados das vendas
nas duas primeiras semanas de
vendas nos supermercados ca-
riocas, o gostinho dos tempos
em que os próprios produtores
passavam de porta em porta
vendendo o leite aguçou os pa-
ladares mais nostálgicos.
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Carrefour terá encargo no Brasil de € 550 mi
O Carrefour disse ontem que os encargos com operações no país
em 2010 serão maiores que os € 180 milhões anunciados anteriormente.
O montante foi recalculado após conclusão de auditorias interna
e externa realizadas pela rede no país. No primeiro semestre, o grupo
francês teve impacto negativo de € 69 milhões no resultado por causa
da operação brasileira. Os encargos são referentes a ajustes de provisões
relacionadas a descontos, litígios tributários e baixa contábil de estoques.

Paulo Fridman/Bloomberg

As 600 garrafas colocadas
em cada uma das 31 lojas da
rede varejista Zona Sul foram
vendidas em quase a sua totali-
dade e a empresa já planeja
ampliar sua linha de produtos.
“O leite não tem parado nas
gôndolas. Queremos lançar io-
gurtes e o creme de leite”, afir-
ma Patrick Bouzon de Urbano,
sócio-diretor da Vitalatte.

Os novos produtos, porém,
ainda deverão levar de seis meses
a um ano para cheguem ao mer-
cado, tempo que será consumido
para obter o selo do Serviço de

Inspeção Federal (SIF) junto ao
Ministério da Agricultura. Du-
rante este período, Urbano pla-
neja a entrada dos produtos da
Vitalatte nos supermercados
paulistas. “Até julho de 2011 que-
remos atuar em São Paulo. Já es-
tamos procurando um diretor
comercial para a região”, diz.

Com a expansão, o empresá-
rio prevê que os atuais 13 mil li-
tros de leite processados por dia
pela Vitallate chegue a até 17 mil
no próximo ano, mantendo o
volume de 60 toneladas de
queijo fabricado mensalmente.

A Vitalatte conta com uma
indústria instalada em Valen-
ça, a principal bacia leiteira
do Rio de Janeiro, com produ-
ção de 200 mil litros de leite
por dia. A pasteurização e o
envase são feitos nas própria
fazenda da companhia. De lá
sai o leite produzido por 200
cooperados e que chega, 24
horas após a ordenha, nas
mãos dos consumidores da
capital do estado. O leite en-
garrafado tem durabilidade de
até seis dias, mas são retiradas
das lojas após três.

Urbano é um ex-consultor
que decidiu investir em lác-
teos há três anos. A idéia sur-
giu quando um empresário
italiano que comercializava
queijos especiais no Rio de Ja-
neiro voltou ao seu país de
origem, deixando uma lacuna
no mercado local. Para entrar
na nova área, Urbano viajou
durante um mês para a Itália
para conhecer de perto o pro-
cesso da fabricação e o traba-
lho dos “casaros”, como são
conhecidos os mestres italia-
nos em queijos. ■

para concorrer com grande escala
O leite em garrafas
de vidro começará
a ser vendido em
São Paulo até julho
do próximo ano

1 Paulo Dias, diretor da
Verallia: investimento com
retorno no longo prazo;
2 Patrick Bouzon de Urbano,
presidente da Vitalatte,
aposta em produtos com
aparência retrô para concorrer
com gigantes do setor;
3 Produção de garrafas na
fábrica da Verallia em São Paulo

Fernando Souza/O Dia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 dez. 2010, Primeiro Caderno, p.  22-23.
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