
data representa também 150 
anos de experiência do grupo no 
mercado de embalagem, através 
da Bosch Tecnologia de Embala

gem, fornecedora global de tecnologia de pro
cessamento e embalagens para as indústrias 
alimentícia, farmacêutica e de produtos de 
confeitaria, que começou com a fundação da 
Hesser em 1861. Friedbert Klefenz, presi
dente da Bosch Packaging Technology, fala 
sobre os desafios do mercado para o futuro. 

Embanews: Qual é a chave para o sucesso 
de uma companhia no longo prazo? 
Klefenz: Cruc ia l para o nosso sucesso têm 
sido as parcerias de longo prazo com os 
nossos clientes, com base em nossa capa
cidade de inovação, competência técnica 
e confiabilidade. D u r a n t e décadas, nós 
simplesmente buscamos cumpr ir as pro
messas, que expressamos em nosso lema 
"Packaged as Promised" — "Embalado 
como prometido". Durante décadas nós te
mos estado l i teralmente ao lado de nossos 
clientes, devido à nossa forte presença em 
todo o mundo, não apenas com vendas e 
serviços, mas com 31 locais de produção 
em 17 países em todo o mundo. 

Embanews: O grupo Bosch adquiriu 
recentemente a Hüttlin e Manesty, 
empresas do setor farmacêutico. 
Qual é o papel das aquisições na 
estratégia da companhia? 
Klefenz: As aquisições fazem parte de nossa 
estratégia de diversificação e internaciona
lização, e como uma empresa sempre em 
busca de boas oportunidades, isso inclui 
também negócios nos mercados emergen
tes. Nós queremos diversificar tanto em 
termos de cobertura geográfica e de mer
cado quanto preencher os gaps tecnológicos 
existentes para oferecer soluções completas 
e suporte de serviços de ponta a ponta. 

Embanews: Como você analisa o atual 
mercado brasileiro para os negócios 
da Bosch Tecnologia de Embalagem? 

Klefenz: A Bosch Packaging concluiu re
centemente um estudo sobre o mercado de 
máquinas de embalagem na América do 
Sul em 2010. Como o Brasi l é um mercado 
chave para nós, a nossa organização de 
vendas e gerência de produtos irão moni
torar constantemente esse mercado. 

Embanews: Em quais segmentos 
estão as maiores oportunidades de 
crescimento no Brasil? 
Klefenz: O crescimento mais forte no 
Bras i l está no segmento farmacêutico. E 
todas as outras indústrias que são impor
tantes para a Bosch devem crescer entre 
5% e 6% ao ano. 

Embanews: Existem planos para 
investimento produtivo ou de outra 
forma no Brasil? 
Klefenz: Por vários anos, desenvolvemos e 
produzimos localmente as tecnologias em 
nossas instalações em São Paulo. Nossa 
estratégia global determina que devemos 

estar localizados próximos aos nossos 
clientes. Recentemente, a Bosch Tecnolo
gia de Embalagens decidiu expandir suas 
unidades de vendas e serviços na América 
do Sul e, para contar com uma organização 
de vendas forte nessa região, será criado 
um novo escritório de vendas no Panamá. 

Embanews: Qual seria seu conselho 
para os novos negócios na indústria 
de embalagens? 
Klefenz: Eu d i r i a que é o foco no cliente, 
na tecnologia, e nas pessoas que são res
ponsáveis por isso - os empregados. Em 
outras palavras, para viver saudável pre
firo perder dinheiro a perder a confiança. 
A confiança dos clientes e funcionários é 
v i t a l para nós. A qualidade dos produtos e 
o cumprimento da promessa devem prece
der os ganhos de curto prazo e o lucro. Um 
ponto mais óbvio é que as novas empresas 
devem antecipar as tendências futuras . 

Embanews: Quais são os 
desenvolvimentos mais recentes 
da Bosch Packaging? 
Klefenz: Na Interpack deste ano foi l an 
çado um sistema simplificado para a em
balagem de produtos em barra , uma tec
nologia para produzir dois novos estilos 
de pacotes de chocolate, voltada para se 
obter benefícios de conveniência e qual i 
dade. Outro destaque são os Robôs Delta, 
que atingem novos níveis de velocidade. 
Para o mercado farmacêutico, um de 
nossos mais recentes desenvolvimentos 
é o sistema de enchimento de descartá
veis PreVas, que significa pré-validado e 
montado em condição estéril. A solução 
ready-to- instal l , totalmente qualif icada 
e validada, reduz os custos de limpeza e 
manutenção e é ideal para o manuseio de 
substâncias muito potentes. 

Embanews: A Bosch Tecnologia de 
Embalagem apoia a iniciativa 
Food Save da FAO - Organização 
para a Alimentação e Agricultura 
das Nações Unidas. 
Como vê a importância dessa ação? 
Klefenz: A in i c ia t iva chama a atenção 
para o fato de que a fome ainda é uma 
das questões mais prementes do mundo. 
Ela também nos lembra que os desper
dícios de alimentos e recursos devem ser 
reduzidos drasticamente, e a embalagem 
tem papel fundamental quando se t ra ta 
de evitar a perda de alimentos e recursos. 
O uso adequado de máquinas de embala
gem pode ajudar a reduzir o índice de des
perdício e a perda de recursos valiosos. 
www.boschpackaging.com 
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Text Box
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